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Förord
Denna utgåva innehåller Åre sockenstämmoprotokoll från åren 1754–1863, redigerade av
Karin Bark. Protokoll för åren 1774–1806 saknas.
Protokollen från sockenstämmorna finns för många socknar i Jämtland och Härjedalen bevarade från mitten/slutet av 1700-talet och fram till att sockenstämman, som en följd av kommunreformen, upphörde som institution 1862. Endast i undantagsfall finns äldre protokoll
bevarade, trots att sockenstämman som företeelse sannolikt har medeltida ursprung (se allmänt M. Göransson, Sockenstämmor i Jämtland. Protokollens skildring av lokalsamhället, i:
Riksarkivets årsbok 2016).
Första gången som sockenstämman reglerades i officiella dokument är i 1723 års
biskops- och prästprivilegier, där det som tidigare hade varit sed blev stadfäst och förtydligat.
Allt detta hängde starkt samman med uppbyggandet av den svenska statsapparaten. Av 1686
års kyrkolag framgick exempelvis att man lokalt kunde ingripa mot dem som försummade
gudstjänsten och bröt mot andra regler kring sabbaten, men sockenstämman nämns inte utan
förutsattes uppenbarligen som en realitet. Att sockenstämmor förekommit tidigare framgår
exempelvis i domböcker, bland annat i samband med att de utsedda s.k. sexmännen skulle
avge ed, samt i protokoll från biskops- och prostvisitationer.
Enligt 1723 års prästprivilegier skulle sockenstämma hållas minst två gånger per år, i maj
och september/oktober. Prästen var självskriven ordförande och skulle kalla 8-14 dagar i
förväg från predikstolen. Vid behov kunde stämman hållas oftare och den kunde också hållas
på församlingens begäran. Det var prästen som förde protokoll, men detta skulle justeras och
läsas upp i kyrkan. Genom sockenstämman blev prästens roll som en stark lokal ledare befäst.
I ett tidigt skede behandlades mestadels internkyrkliga angelägenheter. Det rörde byggande och underhåll av kyrka, prästgård och sockenstuga, där sockenmännen skulle bidra med
både material, dagsverken och ibland också pengar, skötsel och kontroll av kyrkans
räkenskaper, där prästen och kyrkvärden hade ett gemensamt ansvar, bänkdelning, som
avgjorde hur man skulle sitta i kyrkan, val av funktionärer som kyrkvaktare, klockare och
sexmän, socknens omsorg om de fattiga, samt den allt mer religiösa och sedliga kontrollen,
där vissa beteenden kunde beivras med stockstraff, böter eller arbete för kyrkan.
I slutet av 1700-talet tillkom en rad andra frågor där sockenstämmorna blev inblandade
och från prästerskapets sida började man ifrågasätta alla nya pålagor. Det utmynnade 1817 i
en förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd, där oklarheter reddes ut om vilka
ämnen som skulle tas upp, vilka som hade rätt att delta, hur beslut skulle fattas m.m. Redan
under 1700-talet hade framförallt större socknar tillsatt ett ”De äldstes råd”, där frågor om
kyrkotukt och oenighet i hemmen eller mellan grannar hade behandlats. Detta råd ersattes nu
av kyrkorådet som skulle väljas av sockenstämman och vars uppgifter specificerades.
Den utveckling som börjat i slutet av 1700-talet med att sockenstämman skulle handha
även världsliga ärenden kom att fastslås i och med 1817 års förordning. Denna skulle sköta:
1.
2.
3.
4.

Klockares, organisters och annan kyrkobetjenings tillsättande och förafskedande
Kyrkowärdars, sexmäns och rotmästares utnämnande
Granskning af räkenskaperne för kyrkans medel samt frågor om deras användande
Underwisningsanstalter inom församlingen
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5. Hushållningen och wården af kyrkoegendomar och lägenheter samt socknens enskildte
kassor, såsom fattig- och brandstodskassor med flere
6. Byggnaden och underhållandet af kyrkan och hwad dertill hörer, jemte alla socknens hus,
såsom prestgård, fattig- och socknestuga, med flere
7. Bänkfördelningar
8. Sockenhandtwerkares antagande
9. Brandstods-föreningar
10. Frågor om socknens fattigas försörjande, och öfwerläggningar om mindre arbetsföre
personers inflyttande från andra socknar
11. Verification af rest- och afkortningslängder, och granskning af erlagd betalning för
krono-skjutser
12. Utwäljande af fullmäktige för socknen, så wäl i allmänhet, som för särskildte ärender
13. Tillsyn å socknemagaziner samt redogörelse derföre
14. Intygande om personers förhållande, hwilka anmälas till belöningar hos Sällskapet Pro
Patria, Patriotiska Sällskapet samt andra allmänna eller länet särskildt tillhörande sällskap
som äga rätt att tilldela belöningar, äfwensom yttranden om gjorde uppodlingar och bewis
om tillwerkad saltpetter
15. Waccinations befordrande och jord-gummors antagande
16. Öfwerenskommelser om saltpetterskattens utgörande, wäghållning, snöplogning, brobyggnad med mera dylikt
17. Öfwerenskommelse om befordrande af allmän ordning och sedlighet
Oftast rörde frågorna bara den egna socknen, men ibland rörde de ett helt pastorat och då hade
man gemensam stämma med huvudförsamlingen. Dessa kallades som regel gällstämmor.
Protokollen från dessa finns mestadels bland huvudförsamlingens sockenstämmoprotokoll,
men kan också finnas som avskrifter i annexförsamlingarnas kyrkoarkiv.
Som ett tips till läsaren kan nämnas att det sedan tidigare finns register utgivna till drygt
20 jämtländska socknars sockenstämmoprotokoll, däribland Åre socken 1754–1863. Dessa
finns att ta del av på Riksarkivets hemsida, https://riksarkivet.se, där man går vidare under
”Sök i arkiven” till ”Sök direkt i Digitala forskarsalen” och sedan till länken ”Se fler
specialsök”. Under rubriken ”Databaser” hittar man där databasen ”Sockenstämma Jämtlands
län” (webbadress: https://sok.riksarkivet.se/sockenstamma). I den går det att fritextsöka eller
välja att söka på ämnesområden och dessutom kan man välja att söka enbart på en socken.
Bara genom att studera registren får man en god inblick i socknens angelägenheter och
utveckling, men att dessutom på ett lättsamt sätt nu kunna ta del av hela protokoll för det hela
till en ännu högre dimension.
Östersund den 20 mars 2019
Mats Göransson
Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund
Jämtlands läns fornskriftsällskap
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Inledning
Åre var från början namnet på socknen, först med järnvägens tillkomst blev Åre ett bynamn.
Åre ingick i Undersåkers pastorat tillsammans med Kall, Undersåker och Mörsils socknar.
Kyrkoherden var placerad i Undersåker och komministern i Nyland. Under den tid som
protokollen omfattar var pastoratet bemannat av kyrkoherdarna: Jonas Sellin 1741-1766, Sven
Hellström 1766-1782, Hans Söderberg 1783-1817, Johan Olof Arbman 1818-1821, Pehr
Lagergren 1821-1833, Isak Byström 1835-1862. Komministrar var: Salomon Åman 17521756, Jonas Sellgren 1757-1770, Erik Ljungberg 1770-1781, Bengt Engmark 1781, Anders
Borgström 1783-1791, Lars Erik Festin s:r 1794-1828, Lars Erik Festin j:r 1830-1839, Jöns
Gerdlund 1841-1880. Inte förrän år 1883 fick Åre egen komminister.
Folkmängden var år 1750: 487 personer, men genom kopparverkets tillkomst, blev det en
snabb befolkningsökning, och 1769 bodde 639 personer i socknen. År 1860 hade antalet ökat
till 1500.
Undersåkers pastorat var vidsträckt. Med bara en kyrkoherde och en komminister var det
inte möjligt att hålla gudstjänst i alla kyrkorna varje söndag. Men det rådde kyrkogångsplikt
och sexmännen kontrollerade församlingsborna och uppmanade dem istället att sitta hemma i
sina hus och frukta Herren. Den medeltida kyrkan i Åre utvidgades år 1736 till dubbel storlek.
Församlingen var fattig och protokollen visar att det dröjde många årtionden innan kyrka och
klockstapel blev färdigbyggda
En stor del av protokollen upptas av kyrkotukten och sabbatsbrotten. De som ägnade sig
åt kortspel, lekstugor, diktande av visor, eller kringstrykande på sabbaten straffades. Så även
de som fiskade, gick till fäbodarna eller bärskog, eller utförde körningar eller handelsresor.
Protokollen ger också glimtar ur barnens liv. Föräldralösa barn som blir utackorderade till den
lägst bjudande, föräldrar som uppmanas att aga sina barn. Men också om pojkar som
hårdragits, stimmat och spelat kort på läktaren.
Från kyrkligt håll var man angelägen om att barnen skulle kunna läsa katekesen. Ansvaret
för att läsa och förstå vilade på föräldrarna. Av protokollen framgår att man, år 1754, försökte
förmå allmogen låta klockaren lära barnen läsa. Men motståndet var stort på grund av
kostnaderna. Med 1842 års skolstadga blev det obligatoriskt för församlingarna att inrätta
minst en skola, helst fast. Det vanliga var att skolan ambulerande runt i socknen, så även i
Åre. Långa avstånd och ständiga byten av arbetsplats gjorde att det var svårt att hitta en lärare
som stannade kvar någon längre tid. Situationen behövde förändras och år 1853 fattades
beslut om att bygga en fast skola nära kyrkan, Åre skola.
Sjukvården var ytterligare en av kyrkans uppgifter. Fast läkare fanns ej inom socknen och
barnadödligheten var stor. Förhållandena behövde förbättras och Annika Henricsdotter i
Stalltjärnsstugan blev socknens barnmorska år 1849. De sjuka skulle i första hand vårdas i
hemmet av anhöriga. Först vid svårare sinnessjukdom kunde det bli aktuellt med hospitalvård
i Härnösand senare även på Frösön. Smittkoppor var en fruktad och dödlig barnsjukdom. Nära
hälften av barnen som begravdes i Åre år 1753 dog av den smittsamma sjukdomen. Man
uppmanade allmogen att ympa koppor på sina barn. Uppgiften att vaccinera blev så
småningom klockarens och därefter skollärarens uppgift.
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Enligt 1686-års kyrkolag skulle varje socken föda sina fattiga, det gällde ända till 1862. I Åre
fanns inga fattigstugor utan de fattiga var hänvisade till kringgång. Det innebar att man fick
gå runt i socknen och arbeta efter förmåga för att kunna bli försörjd.
Vintervägarna över sjöar och myrar var i äldre tider de viktigaste kommunikationslederna. Huvudleden till Norge gick via Staa till Suul. Handelsmannen och brukspatronen Per
Wikström från Medstugan, började sin handelsverksamhet genom den så kallade
Norgehandeln. Hans erfarenhet blev betydelsefull och bidrog till vägens förbättrande och
träbroarnas byggande. Dessa kom så småningom att bytas ut mot stenvalvsbroar. Med
förbättrade kommunikationer underlättades postbefordran och år 1852 inrättades i Tege by ett
postkontor med Erik Wilhelm Björkebaum som postexpeditör.
Alla socknar har sin historia, det här är en del av Åres. Tack vare de bevarade sockenstämmoprotokollen får vi en inblick i livet före 1862-års kommunreform. Här kommer de nu i en mer
lättläst form.
Varmt tack till Åre kommun och Rahms stiftelse för bidrag till resekostnader m.m.
Nordhallen januari 2019
Karin Bark
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Sockenstämmoprotokoll 1754–1773, 1807–1863
18 maj 1754
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opaginerad, ÖLA.

1. 1754 d. 18 maii efter bönepredikan inkallades församl. i sochnestugan at liqvidera om tes
fordran på kalken, som de flästa af ledamöterna til skuti vid kyrkobyggnaden år 1736 och
sedan den förut uprättade liqvidationslängden uplästes och vidkändes. Så blefvo deras fordringar på kalken efter det förr utsatta priset till 1 d:r 16 öre k.m. utbetalte til en summa af
141 d:r k.m:t, som specifice är uti räkenskapsboken för hvar och en utfört, hvad de i betalning
för den resterande kalken upburit. Härvid påstod Per Persson i Totten at des afledne fader Pär
Ersson skulle hafva at fordra för 3 t:r kalk, men så vida han sitt påstående med wittnen icke
kunde bevisa, ty kunde man icke gravera kyrkan dermed.
2. Påyrkades 1) Om lectarnes förfärdande, hvilket arbete Erik Olofsson i Renberg åtog sig i
denna sommar at fullgiöra af sina egna bräder, tå och beslöts at lectaren skulle byggas öfver
gången litet fram ifrån dören.
2) Om bänkarna, thetta arbetet ville Erik Ohlson icke åtaga, emedan han förmente det
fasta stolar icke kunde grundas på detta gålfvet som redan af svampar var förlorat. Pastor förestälte om icke gålfvet borde läggas tvärts före i bänkarna, och stolarna inrättas på det sättet,
at de kunde hela uptagas när det tvära golfvet behöfde förbättras, hvilket fans rådeligit och så
vida inga fans, som stohlbyggnaden ville el:r kunde fullborda, ty föreslogz om icke bänkelagare ville besörja om stolarnas förfärdigande, hvar til de närvarande förklarade sig benägne.
Altså blef man föranlåten at:
3. uprätta en ny bänkedehlning uti denna utvidgade Åhre kyrka, hvilken nu bestå af 14
projecterade och i hastighet utstakade bänkerum, men befans i anseende til deras storlek, at
kyrkan vid en richtig bänkebygdnad kunde inrymma 15 bänkar på manfolkssidan och 15 på
qvinfolkssidan hvarefter bänkelängden uprettades.
4. Samtaltes om en ny stappels uprättande uti den utrutnade stappelens ställe som icke kan
brukas utan klockorna hänga uti en liten oanseenlig ställning. Pastor föredrog om icke det
vore rådeligt at bygga den nya stappelen af steen omkring och uppå stegporten som är af steen
hälst som öpna klockstaplar af trä icke äro så durable och bastante som af steen. Thetta förslag
vidgicks af närvarande allmoge som tillade at duchtiga furuträn vore icke på 3 à 4 mihler at
tilgå, men steen förmente de sig kunna finna närmare, åtminstone uppföre Tegoms forssen el:r
uti några andra berg. Thena saken lämnades til följande dagen, tå allmän sochnestäma hållas
skulle, och allmogen enhälligare efter giord pålystning kommo tilstädes.
[Underskrift saknas]
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19 maii 1754
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1754 d. 19 maii hölts sochnstämma uti Åhre
1. Kyrkoräkningen ifrån d. 1maii 1753 til d. 1 maii 1754 uplästes och för richtig pröfvades,
och hade tå kyrkan sedan hon betalt de gamla fordringarna hos åtskilliga i behold 756 d:r 19
öre 6 p. k.p.m:t.
2. Itererades hvad dagen förut var samtalat om lectares bänkars och klockstappelens upbygande, altsammans beviljades och föreslogs hvad stappelbyggnaden beträffar 1) At 12 lass
steen på hvar rök nästa vinter til stappelen skulle framföras.
2) At en tunna kalk af hvarje rök skulle tilskaffas, och såsom ingen kalksten här särdeles
är at tilgå, ty lofvades at kalken, efter et billigt pris, af kyrkan skulle betalas.
3) Trämaterialer, som ärfordras, påtog sig Pär Nilsson i Bunnerviken med sina grannar at
tilskaffa, enär Erik Olofsson i Renberg gifver them underrättelse, huru långa och stora de behöfvas.
3. På tilfrågan om sabbathsbrot el:r andra oordningar förelupit androg sexman Nils Hansson
i England 1) Huru Halfvar Nilsson med des 2:ne bröder och andra ifrån Altzens s:n, hvilka
han icke kände el:r namngifva kunde, nyårsafton kiört förbi Åhre kyrka til Stalltierna och
nyårsdagen utan at hålla någon bön til Skahlstuga, hvarest the låssade sina lass och samma
dag kiört tilbaka til Medstugan, til vittnes åberopades Nils Gunnarsson i Medstugan samt Olof
Perssons hustru och döttrar i Skahlstuga, äfven Per Jonssons hustru i Skahlstuga detta brott
måste vid häradsrätten beifras.
2) At brukskarlen Anders Wallsson och Per Ohlsson i Dufved andag påsk sent om afton
slagits uti Berge by. Per Olofsson på tilfrågan, sade at Anders Wallsson för en tobbakspipa
gifvit sig 3 örfilar, hvartil Anders Walsson nekade, vittnet Olof Larsson i Lin intygade at
Wallsson slagit Per Ohlsson 3 örfilar. Jöran Persson i Totten berättar det han bittida 3:die dags
morgon sedt them ute på gården, legat i håret på hvarandra, detta warder ock till lofl.
häradsrätten hänskutit.
3) At lapparna Anders Jonsson och Lars Andersson ifr. Norje beklagat sig, det drängen
Jon Ohlsson i Nordhallen welat öfverfalla them i theras kojor uti Blåskalet 1/2 mihl ifrån
Nordhalln. Drängen Jon Ohlsson tilstod det han Palmsöndagen sent om afton, på lappen Lars
Anderssons anmodan fölgt honom til kojan at besee skadan, som lapparnas renar gjordt på
theras foder, men förestälte at han så mycket mindre kunde ansees för en sådan som dem
öfverfallit emedan der lågo väl 30 lappar, remitteras til tingsrättens ompröfvande.
4) At klockaren Olof Grelsson 4 dag påsk om morgonen med skrinna kiört till tullen
hvarest han bevistat bönen, men sedermera fortsat resan til Nordhalln. Olof Grelsson tilstod at
han hade et nödvändigt ärende til Nordhalln, som af fruchtan för meenföre icke tolde upskåf.
Resol. Althenstund Olof Grelsson brukat en så otimlig fart på högtidsdagen, så varder
honom til varning pålagt at böta til kyrkan 3 dahl:r k.m:t.
4. Bruksbetienten h:r Lars Noræus vid Fröå grufva anhölt 1) At en sexman måtte tilsättas
dersammastedes som kunde hafva inseende öfver bruksfolket vid Fröån och Tierntorpet,
emedan en dehl äro nog otidiga. Smältaren Anders Nyberg ehuru han icke var närvarande
utnämdes til insyningz el:r sexman på förbemälte grufva.
2) Angaf h:r Noræus smältaren Eric Hyttsten för det han sidstl. påsk, och andagen äfven,
utan förfall varit ifrån kyrkan och gudztiensten såsom ock at Hyttsten til svordom och banskap är mycket begifven. Eric Hyttsten var icke tilstädes, men bör för sitt uteblifvande ifrån
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gudstiensten i påskhögtiden samt för sin svordom och banskap vid första tilfälle svara och
undergå tilbörlig näpst.
5. Besökaren Eric Colling androg den skamfulla otidighet, som på Hans Ohlssons bröllop i
Dufve förelupit, då 3 stycken af en död hund måndagzmorgon på borden blifvit framsatte.
Detta skaml. och nidingsfulla wärk har väl vid sidsta vårting blifvit instämt, men som berättas
utan skiäl och bevis. Eric Bergman påstod, at drängen Carl Jöransson i Mörviken och Mårten
Ohlsson i Lund bragt detta nidingswärk å ban, til vittnes androgos Hans Ohlsson, Per Ohlsson
och hust. Anna Danelsdotter i Dufwe, bland hvilka Per Ohlsson skulle wittna at Carl
Jöransson före bröllopet tagit den döda hunden vid dyngstaden och sagt, at han skulle vara
nyttig på bröllopet. Per Ohlsson nekade, at han det icke hördt, hustru Anna berättade sig icke
heller vetta deraf. Dena skamfulla gierd skal framdeles bättre undersökas, om icke uphofsmänner der til kunna uptäckas, efter de angifne aldeles nekade.
6. Framträdde unge drägen Anders Ohlsson i Nordhallen och beklagade, det han långfredagen sent om aftonen, nödgats af fruchtan för isens svaghet på Nordhalls siön kiöra 2:ne lass
(hwilka han var befalt at skiutza til bruket ifrån stugorna, och dagen för lämnat på bemälte
siö) til Dufved. Resol. Såsom detta ansågs för ett nödverk at rädda lassen och Anders Ohlsson
sent på afton sig det samma företog, ty måste han väl denna gång undgå tingförandet, doch
varnades han alfvarligen för sådant och ärlägge til kyrkan 1 d:r 16 k:m:t
7. Frågades om allmogen hållit sina barn, at af klockaren lära läsa sina christendomsstycken? Klockaren sade at ingen anmodat honom dem. På alfwarsamare exaggeration i detta
angelägna måhl swarte soml. at det faller tem för kostsamt at hålla barnen hos klockaren, och
såvida han icke ville komma til them, så hafva de nödgas försee sig med andra boksynta at
lära sina baran rätt staf:a och läsa. Man upläste här uppå dem til varning 1§ af Kongl. resol. på
prästerskapets besvär år 1723.
8. Förmantes allmänt til Gudsfruchtan och flitiga böners hållande afton och morgon med
barn och husfolk hemma i hvar sina enskijlta hus, samt til varning för svordom uplästes 2§ af
Kongl. stadgan om eder, etc.
9. Som många fara utur församl. utan attest, åtskilliga äfven komma in ifrån Norje och
andra orter utan något bevis, såsom 3 manspersoner nu tiena här i socknen ifrån Norje
öfverlupna utan ringaste beskied, altherföre uplästes til hvars och ens rättelse 3 § af Kongl.
Maijt:s stadga om evangeliska läran.
10. Förmantes alla at rätt helga sabbatts- och högtidsdagar efter Guds ordning och Kongl.
Maijt:s befallning af år 1746 och herr landshöfdingens bref d. [lucka] hvilka i prädikostolen
sama dag å nyo publicerades
[Underskrift saknas]

3 juni 1754
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1754 d. 3 junii. Framkallades i the älstas öfvervaro Pär Jonsson i Skalstuga at svara för sin
oti[di]ghet emot hustrun, äfven emot sin granne Olof Persson i Skahlstuga, samt för försumelse i sin kyrkogång och catechismi förhör, hvarföre Per Jonsson utom åtskilliga enskijlta
varningar af prästerskapet, offentel:n uti sochnnestugan d. 12 aug. 1753 blef varnader och
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förmanter til beskiedelig och christelig samanlefnad med sin hustru och granne, samt flitig
kyrkogång och catechismi förhörs biwistande. Pär Jonsson nekade till oenigheten med hustrun
och grannen, men emedan en dehl af församl. intygade hans brottzlighet i detta måhl, des
utom inlades Erik Jonssons och Nils Larssons i Kluk och Mattmars sochn skriftel. intygande,
at Pär Jonsson d. 8 sidsl. jan. skickat sig mycket ohöflig uti grannens Olof Pärssons hus med
svordom och olåt.
I följe af alt detta beslöts, at Pär Jonsson, enligit Kongl. Maijt:s nådigste resolutioner af
åren 1719, 1720, 1723 och Kongl. stadgan om eder och sabbathsbrått 2 § skal til sin varning,
en söndag sättjas i stocken för kyrckodören.
Nomine seniorum
Jonas Sellin
Dom. 3 post. Trinitatis, sattes Per Jonsson i stocken.
Samma dag. Pigan Anna Pärsdotter förekallades, hvilken en gång tilförne för sit oroliga väsende med stockstraffet blifvit varnader, men nu ånyo anklagades af sit husbondefolk, Mårten
Ohlsson i Lund, at hon framhärdar i vredt mode, med svordom och banskap hvilket äfven af
grannarna intygades är dessutan ännu lika okunnig i sin christendom, samt trög och försummelig at lära, alt therföre stadnade i det slut, at pigan Anna Pärsdotter efter ofvan nämde
resolutioner skulle sig til blygd och varnagel, åter en söndag sättjas i stocken.
S.d. angaf Nils Hansson i Inland, at bröderna Per och Hindrich Pärssöner i Dufve lefva i
oenighet och slagzmål. Hindrich Persson beklagade, at Per Pärsson slagit sin syster Brita
Pärsdotter och at han d. 25 maii öfverfallit sig med hugg och slag. Brita Pärsdotter klagade
med tårar at Pär slagit \henne/ örfilar och rifvit sig i håret. Vittnet drängen Olof Svänsson
berättar sig see, at Pär ref sin syster i håret och at hon var blodig i ansichtet. Pig. Anna Svänsdotter vittnade, at Pär slagit Brita ner i golfvet och gifvit henne örfilar. Hvad slagzmålet med
brodren Hindrich angår, tilstod Pär Pärsson at han kastat el:r slagit Hindrich ned i porten, efter
han bemötte honom med ovett. Pig. Märeta Jönsdotter som tiäna hos Hindrich sade att Pär
slog Hindrich mycket och tog honom för strupen, at han vardt blå i ansichtet. Hänvists til
tinget med alfvarliga hotelser af stockstraff om de icke lefde i broderlig kärlek, sämja och
enighet.
S.d. anklagades dragon Olof Hellberg, at han annandag pingest bittida om morgonen hemma i
sit torp slagit bonden Jöran Ohlsson i Brattland örfilar och förfölgdt honom med slag ut på
gården, til vittnes åberopades dragon Olof Siöberg, dräng Pär Nilsson på Moan, dräng Anders
Ytterberg; thetta sabbatssbrott hänskiutes til lofl. häradsrätten.
[Underskrift saknas]

18 aug. 1754
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1754 d. 18 aug. förekallades i de älstes närvaro smältaren Eric Hyttsten, som tilförne blifvit
angifven för uteblifvande ifrån kyrkan 1 och 2 dag påsk, samt at han til svordom är begifven.
Hwad angår det förra, berättar Hyttsten sig warit siuklig, at han intet mächtade gå i kyrkan.
För svordom och banskap varnades Hyttsten denna gång alfvarsamast, med undsägelse, om
han någon gång derföre widare beträdes och anklagas, skal han enl:t Kongl. Maijt:s nådige
stadga om eder och sabbatsbrott sättjas i stocken.
[Underskrift saknas]
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26 maij 1755
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1755 d. 26 maij hölts sochnstämma i Åhre.
1.

Uplästes kyrko- och fattigräkenskaperna, och blefvo för goda erkända.

2. På tillfrågan, om sexmännen hade något oordentel:t att angifva, hvarpå sexmannen Pehr
Olofsson i Dufved angaf, att det skall warit något slagsmål emellan Hindrik Persson i Dufved,
och dess dräng Olof Swensson. Hindrik påstod, att drängen hvarken myllat ned kornet wäl,
el:r kunde plöija, och att han efter någon warning, kastat ifrån sig gräfvet, och ville icke mera
mylla, men Hindrik nekade till, att han honom slagit. Inga vittnen kunde framtas. Hindrik
varnades, att handla obilligt med sin dräng.
3. Anklagades gåssarna Olof Hindriksson i Handöhl, och Anders Mattsson i Berge, att de
4:de dag pingest wed aftonstiden väster om Ullån på landsvägen hårdragits, vore ej tillstädes
denna gången.
4. Jöns Ersson i Såå anklagade sin bror Per Larsson ib:m för det han nedkastat en bod och
på tilltal derföre skall Per Larsson öfverfallit Jöns med hugg af en kornstång. Pehr Larsson
nekade sig slagit honom och som intet wittne var häröfver att tillgå, ty warnades the för oeninghet.
5. Samtaltes om stapelbygnaden, hvartill sten war framforsladt, äfven någon kalk till 10 à 12
t:r. Stanades i det slut, att de efter nästa wecka begynner med murningen.
[Underskrift saknas]

17 augusti 1755
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1. D. 17 aug; wid thet Åhre allmoge uti sochnestugan inkallades, berömdes och hedrades
byggmästare Erik Olsson i Renberg och kyrkoverden, såväl som allmogen, för anlagd flit med
stapelbyggnaden, som var upmurat och med trävärke grundat på muren så att klockorna blifvit
upförde, och samtaltes vidare, at efter andetiden denna höst måste nödvändigt någon öfverbyggnad företagas, sa at klåckorna för regn och snöö kunde förvares. Erik Ohlsson i Renberg
åtog sig skaffa sågbräder, utom 3½ tolft han redan framfördt. Hvad kalken angår förmantes de
resterande at til nästa vår den tilskaffa, och som den icke äntå förmentes vara til bruk och
kalkslåning tilräckelig, ty förestältes at ännu 1 t:a å hvar rök tillagas skulle emot betalning af
kyrkan à 3 d:r k.m:t t:an. Til öfverbyggnad å stapelen ärfordrade Erik Ohlsson 8 ständige
handslöga karlar, hvartil utnämdes Maths Berger, Olof Larsson i Ljn, Jon Hansson i Berge,
Olof Ranklef, Jon Dahlström, Olof Ohlsson i Mörviken och 2:ne gångleds karlar.
2. Warnades drängar och gossar vid hotelse af vite och straff, hopetals intränga sig i
stapelhen och der täfla om ringning, hvarigenom klockorna kunna taga skada.
3. Påminte Erik Ohlson i Renberg, at för brukshemmanet Hårböst har allenast 4 dagzverken
vid stapelbyggnade blifvit giorde och des utan inga materialier tilskaffade i det stället andra
tilfört 12 lass stenn och 3 t:r kalk hvartera. Herr Lars Noræus som detta år brukar hemmanet
försäkrade at til de 4 dagzverken skulle i höst så många utgiöras, som andra giordt, men för
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materialier som förra året tillskaffades, ville han icke svara, emedan herr v. häradshöfdingen
Stridsberg det året brukade hemmanet.
4. Androg Per Nilson i Bunnerviken ålderstegne pigans Karin Jeppesdotters i Dufve siukliga
och fattiga tilstånd hvilken all sin tid troget [?] tient uti Åhre sochn, med anhållan at hon
under sin bräcklighet måtte få allmosodehl, hvar til allmogen samtykte, så at nu til början
skulle henne 1/2 span korn och 3 d:r k:m:t af fattig cassan tildelas.
5. Angaf Per Person i Totten, at uti Hans Larssons hus i Lin skal bränvinsbrännande idkats
dom. 10 post. Trin. Til vittnes åberopades Jon Dahlström och Anders Mellman, den förra sade
sig icke veta deraf, den senare var icke tilstädes. Länsman Olof Bedin närvarande anmodades,
at vidare denna saken efterspana och lagligen beifra.
[Underskrift saknas]

7 juni 1756
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1756 d. 7 juni höls socknestämma uti Åhre, tå
1. Kyrko- och fattigräkenskaperna uplästes och vidkändes, undantagande Hindrich Pärsons
bötter för otidigt sänglag i Dufve, hvilka icke influtit, för hvilket brott äfven brukskarlen
Daniel Palsk rester 6 d:r k.m:t. Sexmännen hafva at alfvarl:n antyda desse brottzlige, med det
första bemälte böter ärlägga, så framt de vilja undgå utmätning.
2. Angaf Nils Hinderson i Biörnänge Pär Hinderson i Svedje, för det han varit i Norje 1
storböndag detta år. Per Hinderson beklagar det han för oföhret icke kunde koma öfver fiällen
ehuru detta tyckes vara laga förfall blef doch Pär Hinderson pålagd, at til kyrkan böta 3 d:r
k:m:t, samt varnades.
Nu pingesthelgen vore alla ofvan Renberg boende borta ifrån kyrkan, äfven ingen ifrå
Med- och Skahlstugorna, som förmenas af oföret härröra, men påskhelgen har icke heller
någon varit til kyrckan ifrån Handöhl, hvilket skal efterfrågas och undersökas.
Gruffogden, Hindrich Bergman angafs för bortovarandet ifrån kyrkan denna pingesthälg,
som och skal efterhöras, tå han kommer tilstädes.
3. Påyrkades om prästegårdsbyggnaden, och tilsades allmogen, at tilskaffa en dugelig timberkarl för hvarje rota, äfven näver 1 skålpund på röken.
[Underskrift saknas]

5 juni 1757
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1757 d. 5 junii höls sochnestämma i Åhre tå
1.

Kyrko- och fattigräkenskaperna uplästes och godkändes.

2. Sexman Pär Pärson i Totten angaf Anders Larsson i Wallan och Pär Nilson i Bunnerviken
för försumad gudstienst 2:dra storböndagen, hvilka föreboro omöijeligheten, at komma fram i
föhrfallet.
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3. Påmintes om kyrkowachtaren at såsom touren nu stod på Sunne, ty påmintes och tillsades
åboen Jöran Aronsson, at anten sielf giöra tiensten el:r läija någon.
4. Nils Hanson i Inland anklagade gossarna Danel Andersson i Forssa och Jonas Ekman i
Tullen, at de haft något stim före bak på lectaren en söndag, samt at de bruka kortspel. Nils
Berg i Forsa berättade sig sedt, these gossar sqvallrat och flinat. Drängarna Jon Ohlson i
Nordhalln och Pär Larson i Lin sade at de rifvit sig litet i håret. Angående kortspel berättar
Pär Ohlsson i Dufve, tet han sedt desse gossar tillika med norska manen Swän, Pär och Hans
Ohlson i Dufved spela sendt om afton 4:de dag pingest. Anders Ohlson i Forssa berättar, at
han tagit af dem kor[t]leken och den upbränt, det sama intygar äfven Olof Pärson i Hamre sig
hafva giordt, då de en söndagsafton kommo i hans hus och satte sig at spela.
Emedan inga vittnen kunde framtes utom dessa angifvare, och de anklagade nekade til
kortspelet ty kalades Jonas Ekman, Daniel Anderson och Swän Person, enligt kyrkolagen at
sittia en söndag i stocken för Åhre kyrkodör. Besökar Jonas Ekman bad för sin son om förskoning för stockstraffet och ärböd sig vilja böta för honom til kyrkan 3 d:r k.m:t, äfwen bad
församlingens älsta för Daniel och Swän at de måtte slippa stockstraffet denna gång, och at de
sammaledes skulle böta 3 d:r k.m:t hvartera, hvarvid man måste låtat bero med alfvarsam
varning at icke flera resor komma fram, då ingen förskoning vore at vänta.
Sexman Pär Ohlsson i Dufve angaf Pär och Hindrich Pärssöner i Dufve, at de på en söndag fördt höö ifrån Staltiernstuga. De förebåro at de råkade i oföre och nödgades söndagsafton
kiöra hem at rädda sin boskap som ingen föda hade, måste man alltså låtat denna gång bero
med skarp varning.
Sexman Nils Hansson i Inland beklagade at Per Persons och Jöns Perssons hustrur i
Berge icke förliktes. The blefvo thenna gång alfvarliga förmanta til sämja och enighet.
5. Påmintes, at de långvägade sochnemän icke skulle beta sina hästar inom den hägn och
haga, som klockaren Olof Grelsson fådt lof at upodla och inhängna.
6. Åtogo sig Olof Knutsson i Mörviken och Matts Bergen at förfärdiga stappelen ifall Eric
Ohlsson i Renberg icke komme hem, och tilsades allmogen at tilskaffa bräder, spiror och
annat virke som dertil ärfordras.
7. Påmintes the som restera med byggningzpengar til prästgården at densamma med det
första sig afbörda, i synnerhet Olof Jönsson i Nordhalln som ännu hvarken pengar eller dagsverke utgiordt.
[Underskrift saknas]

11 junii 1758
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1758 d. 11 junii höls efter föregående pålysning sochnestämma i Åhre, tå
1.

Kyrko- och fattigräkenskaperna uplästes och godkändes.

2. Föredrog Pär Nilsson i Lin, at ålderstegna pigan Lisbet Ersdotter i Lin måtte för sin
fattigdom och döfhet skull, få fattigdehl, hvilket beviljades, och skulle nu til en början få 3
dahl:r k:m:t.
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3. Angaf Nils Hansson i Inland huruledes Eric och Olof Bergman i Stene och Lefringzmon i
Norje vid Lefångers marknad öfverfallit Jöns Pärsson i Högen med hugg och hårdrag, til
vittnes åberopades Eric Ohlsson i Nordhallen och Jon Hansson i Berge. Klockaren Olof
Grelsson klagar, at Erik Bergman äfven vid samma tilfälle öfverfallit honom med otidighet
och ovettiga ord, och sagt, at om han ville, skulle han taga tiensten af honom, och äfven
kappan af Pastor, under alt thetta intygas at Eric Bergman varit drucken. Så vida Pastor loci
finner sig af Eric Bergman vara rörder, och Bergman nu icke var tilstädes, ty måtte desse
måhlen hänskiutas till Probste- el:r häradstinget, hvilkettera, som först infaller.
4. Androg Pär Nilsson i Lin, det norske öfverlöparen Nils Persson och des hustru lefva i
oenighet och at de på en söndagzmorgon slagits i Lin, de voro borta och kunde således icke
tiltalas, utan instämdes til midsommarsdagen
5. Nils Hansson i Inland androg, det oenighet och slagzmål åter upkommit emellan Pär och
Hindrich Perssöner i Dufved. Hindric Pärsson berättar det Pär i början af maii månad, tagit
ifrån hans giärdesgård 2:ne ledstolpar, och tå han tog tem igen gick Pär efter med en stör och
ville slå honom, sedan at Pär dragit Hindric in uti sin stuga och slagit honom örfilar. Systren
Cherstin Pärsdotter skulle vittna derom. Pär var nu icke tilstädes, men instämdes til midsommarsdagen.
6. Berättar Eric Ohlson i Renberg, at allmogen dels intet tilskaffat de 40 spånar som til
stappelbyggnaden blifvit pålagde, en del och odugelig spån, äfven och at hvarken spån eller
bräder inkommit för brukshemmanet Hårböst. Herr Noræus som samma hemman bebor förklarade sig vilja draga försorg derom med det första. De övriga resterande tilsades alfvarligen
at tilskaffa berörde spånor, och at det komma på deras ansvar, om byggandet derigenom afstannar.
[Underskrift saknas]

24 juni 1758
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1758 d. 24 junii förekallades Pär och Hindrich Perssöner i Dufve, at svara för sin oenighet och
slagsmål. Pär nekade dertil och påstod at ledstolparne hörde honom til. Theras syster, Kierstin
Pärsdotter intygade at hon hördt them träta i kamaren, samt skuffats och slagits. Pär och Hans
Olofsons söner i Dufve angifvo at Pär Pärson snattar både i fiske och vid andra tilfällen, detta
måhl hänvisas til högt ärade häradzrätten, men hvad oenigheten och slagsmåhlet Pär och
Hindrich Pärssöner i Dufve angår, så emedan de redan år 1754 den 3 junii blifvit alvarsamliger varnade samt hotade med stockstraffet om [de] icke lefde i broderlig sämja och
enighet, doch detta oachtat finnas lefva i kiv, trätor och slagzmål. Altherföre funnos begge
skyldige, enligit Kongl. Maijt:s nådige resolutioner af år 1714, -19 & -20, sig och androm til
varning, at sittja en söndag i stocken för kyrkodören.
S.D. Förehades norske öfverlöparen som d 11 junii blifvit angifven för oenighet och slagzmål
med sin hustru på en söndagzmårgon, Nils Pärson tilstod det han slagit sin hustru Anna
Grelsdotter, som retat honom med sitt ovett. Hustrun berättades gå[?] fallande fot och kunde
således icke tiltalas eller med något straff anses, utan resolvertes, tet Nils Pärsson skulle
sättjas i stocken, hvarvid de älste föredrog, om han icke i det stället såsom en främling, kunde
beläggas med 3 dagars arbete på klockstappelen hvarvid man lät thet förblifva, men sabbattsbrottet bör vid nästa ting lagligen beifras.
[Underskrift saknas]
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19 augusti 1759
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1759 d. 19 aug. höls sochnstämma uti Åhre tå
1.

Kyrko- och fattigräkningarna uplästes och godkiändes.

2.

Upmuntrades allmogen at afstå med bränvins tilvärkning och nyttning med mera.

3. Per Jonsson i Skalstuga anklagades hafva svurit och bannas på en student som reste til
Norje, äfven på sin granne Olof. Pär var icke tilstädes och så vida han tilförne för sit fylleri
och oväsende undergådt stockstrafet sig til varning, så bör han nu til lofl. häradsrätten instämmas.
4. Påmintes om stapellens förfärdigande och rödfärgande, hvartil rödfärga och victriol bör
nästa vinter förskaffas.
[Underskrift saknas]

17 aug. 1760
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1760 d. 17 aug. höls sochnestäma i Åhre tå
1.

Kyrko och fattigräkenskaperna uplästes och riktiga pröfvades.

2. Beviljades, at gl. pigan Gölu Olsdotter i Nordhaln af fattigcassan skulle under sin fattigdom och uselhet undfå 1 fj. korn och 3 d:r k:m:t
item gl. pigan Karin Andersdotter i Högen, 1 fj. korn och 3 d:r k:m:t
gl. pig. Märet Pärsdotter i Berge, 1 fj. korn och 3 dr k:m:t
äfven enkan Agnis Pärsdotter i Mörviken, 1 fj. korn och 3 d:r k:m:t
enkan Ingebor Hindriksdotter i Totten, 1 fj. korn och 3 d:r k:m:t
3. Varnades ungdomen af bägge kiönen at på högtids och söndagsafterna icke gå tilhopa och
hafva något syndigt tidsfödrif för sig, utan blifva hemma och öfverläsa sina christendomsstycken.
4. Sexman Pär Pärsson i Totten angaf Olof Pärson i Wik, för det han varit borta 1 stor-böndagen, hvilken förebar, det han för oföret skull icke kunde komma öfver fiällen ifrån Norje
5. Norske drängen Olof Knutsson, som tienar i Edsåsen, fans af länsman Olof Bedin
sofvande på lansvägen i Frönäset andag pingst. Olof Knuthson ärkände det och förebar at han
var siuk, men som ingen kunde det intyga, och alla bådo för honom, at han för tingförande
denna gången skulle förskonas, ty blef han pålagd at böta til Åhre kyrka 6 daler k:m:t och
unslippa stockstraffet med förmaning at bättra sig och gå flitigt i kyrkan.
[Underskrift saknas]
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14 junii 1761
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1761 d. 14 junii höls sochnestämma i Åhre, tå
1.

Kyrko och fattig räkenskaperna uplästes och godkiändes.

2. Varnades så yngre som äldre äfven som förra året, at icke ohelga sabbaths-aftorna med
gående i gårdarna och otidigt tidsfördrifs sökande med mera, enligit Kongl. Maij:ts nådige
förordning och herr landshöfdingens bref.
3. Androg sexmannen Nils Hansson i Inland, at emellan Pär Pärsson den äldre i Berge och
des söner Pär och Jöns skal vara osämja och oenighet endast däraf, at sönerna icke vilja sättja
up en särskilt stuga åt sin ålderstegna och blinde fader. Hvartil de dock på sidsta vårting
blefvo dömde. Sonen Pär var tilstädes, men Jöns borta, imedlertid förestältes them alfvarsamt
huru ochristeligit och kiärlekslöst de handterade sin blinda och ålderstegna fader, som dem
icke allenast med öhmhet upfostrat, utan och lämnat them sitt hemman, med undsägelse där
de icke med första upsätta stuga åt honom, måge de vara beredde at nästa ting böta för sin
oförsvarliga framfart.
4. Anders Larsson i Wallan angafs för det han varit borta ifrån kyrkan 2:dra storböndagen,
men var nu icke tilstädes, at han derföre kunde tiltalas.
[Underskrift saknas]

24 junii 1762
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1762 d. 24 junii höls efter pålysning sochnestämma i Åhre, hvarvid
1.

Kyrko- och fattigräkenskaperne uplästes och ricktige pröfvades.

2. Beviljades at Agnis Mårtensdotter skulle för sin fattigdom och bräcklighet, få något understöd af fattigmedlen.
3. Emedan drängarna Pär Aronsson i Sunne och Anders Aronsson i Tångböle finnas
försumel. och treska at lära läsa sin christendoms stycken samt afhålla sig ifrå husförhören, ty
sakfältes te til sin och andras warning, at nästa prädikodag sättias i stocken för kyrkodören
doch skola de lördagen förut låta examinera sig, at man får höra om de giort någon förbättring
och framsteg och så vida herr comminister Sellgren fant förkofring hos tem, så licentierade
han dem ifrån stockstraffet, med förmaning til vidare förkofring.
4. 1) Angafs at hustru Ragnil i Medstugan lefde illa med sina barn och äfven med sin syster
som var hennes granhustru, ingentera var nu tilstädes, at de kunde tiltalas, men 3:de storböndagen tiltaltes de med hotelse af stockstraffet, tå så väl modren som barnen lofvade lefva i
enighet så väl inbördes som med granhustrun. Hvartil Gud tem nåd förläna!
2) Olof Ersson i Handöl angaf huru Eric Bergman och Anders Hindricksson i Handöl
förledin måndag supit sig fulla och öfvat slagzmål med hvarandra. De brottslige voro icke
tilstädes.
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3) Berättade Olof Ersson i Handöl, at Pär Jonsson och Pär Nilsson i Skalstuga samt
kolaren Pär Nilsson ifrån Ytterån försummat gudstiensten 1, 2 och 3 dag juhl, detta brott
hänskiutes til lofl. häradsrätten.
4) Brukskarlen Joseph Nordholm angafs för det han varit försumel. i kyrkogången denna
vinter. Joseph var ock nu borta, men d. 25 julii tiltaltes han och förebar sin och sin hustrus
siuklighet och klädeslösa, at han icke kunde bärga sig för kiöld i stark vinter. Grannarna intygade hans fattigdom, ty varnades han denna gången så väl för försummelse i kyrko-gången,
som för snatteri, hvarföre han blifvit berycktat, med unsägelse at om det minsta af honom
hädanefter förspordes, skulle så väl han som hustrun sättjas i stocken, efter och hon funnits
gienswarig och mindre höflig emot prädikoämbetet, tå hennes man blifvit tiltalter.
J. Sellén

12 julii 1763
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1763 höls d. 12 julii sochnstämma i Åhre tå
1.

Kyrko- och fattigräkenskaperne uplästes och för riktige befunnos.

2. På tilfrågan om sexmännen hade något sabbathsbrott eller annan oordning at angifva uti
sina rotar? Svartes nej, hvaröfver fägnad och nöije betygades med önskan och äfven tillagd
warning, at alla ville rätt helga sabbathen och at ungt folk såväl som äldre söndags- och högtidsdagsaftnare icke gingo i gårdarna, utan sitta hemma i sina hus och fruchta Herran.
[Underskrift saknas]

22 julii 1764
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1764 d. 22 julii höls sochnstämma i Åhre då
1.

Kyrko- och fattig räkningarna uplästes och godkiändes.

2. Hade sex- och upsyningsmännen intet at andraga, utan både yngre och äldre förmantes til
flitig kyrkogång och christeligit lefverne.
[Underskrift saknas]

10 augusti 1766
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1766 d. 10 aug. hölts allmän sochnestämma, tå församl. älste, som genom döden afgådt,
blefwo ärsatte, så som på första bladet är anteknat.
Församl. samtykte at ofärdiga gåssen, Salmon ifrån Lien måtte njuta af fattigcassan 12 d:r
kopp:rm:t, hwilcka äro lemnade till Hans Larsson i Lien, som lofwat draga försorg om thess
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underwisning i christendomen. Äfven samtyktes till Essings hustru i Kall, som här är födder,
nio dal:r kopp:rm:t, äfven till Anna Danielsdotter i Så 12 d:r.
Som ej blifvit afslutit hwad afledne Erik Olson i Ränberg skulle hafwa i arfwode för thet han
på egen kost gjordt lectaren och klockstapeln färdig, fants nu billigt af sluta[?] denna saken, tå
församl. derwijdlag stadnade i thet enhällige slut, at Erik Olsons arwingar utom the 154 d:r,
som Erik Olson i lifstiden upburit, nu skola unfå i et för alt trehundrade aderton dahl:r
kopp:rm:t. Såwida Erik Olson arbetat på egen kost lofwade församl. at framdeles, ther Gud
nådel. wälsignar them och lindrar theras tryckande omständigheter, wara omtänkte och med
någon afgift på hwarje rök ärsätta hwad huset till kost förskutit. Härwid som ännu är oslutit
församl. emellan om bristande arbete och materialier, åtog sig cronolänsman Olof Bedin näst
kommande bönelördag avgjöra.
Ny bänckedelning förrättas wid tillfälle.
Erik Olsons i Ränberg arfwingar ärböde kyrkan till inlösen en liusblå klädesrock och wäst,
som sedemera emot betalning kunde nyttjas af brudgummar till kyrkans inkomsters förökande. Härom skal förfrågan gjöras hos herr probsten.
Församl. påmintes at till underdånig åtlydnad för höga öfwerhetens påbud om socknemagazins inrättning med första wara omtänckte at bringa samma inrättning till skick, thet
församl. lofwade så snart Herren ger bättre tid.
Församl. utlofwade at hädanefter skona Herrans sabbat och hwilodag wid 10:de smörets
aflefwererande, och fants billigt at Jacobsmässodagen skall firas, på then lördag tå 10:de
smöret intages, tå predikan hålles efter middagen.
Soknens fattiga få till kommande höst 12 d:r k.m:t hwarthera, men Brita Mårtensdotter, som
förmenas njuta fattigdel i Undersåker får allenast 9 d:r d:o mynt. Äfwen bewiljades till
wanwettiga pigan Susanna Ästensdotter i Medstugan 12 d:r kopp:rm:t för detta år.
Kyrkowärden Olof Knutson, som redel. förestådt tjänsten i 40 års tid, blifwer ifrå sysslan
endtledigad och i stället antages thess son Olof Olofsson. Och emedan Olof Knutsson wid
flera probsteting fådt löfte om wedergällning af församl. för sin långwariga trogna tjänst, så
utlofwade nu församl. at nästkommande allhelgona dag giöra honom et offer.
Sexmannen Carl Göransson i Mörwiken angifvet thet herr capitain Hugo Rickman i Marby,
herr regements skrifvaren Sandwal och Pär Olson ifrån Östbacken Trundheim, legat hemma i
Tullen förledne juledag, och annandagen wid sammanringningen farit ifrå kyrkan, i hela
församl. åsyn. Detta mål hörer till werdslig rätts afgjörande, hvarom skal anstaltas i händelse
the ei godwilligt finna sig at ärlägga böterna.
Anders Olson i Forssa beklagar at Swen Perssons i Östlien dotter, Pellernella, som tienar hos
Jöns Persson i Berge, skal hafwa för plägsed at snatta. Flickan nu om 12 eller 14 år, såwida
hon ei är närwarande bör hon antydas at nästa predikodag, jämte åklagarena sig hos
prästerskapet infinna, tå widare härom ransakas skal.
Äfwen angaf Anders Olson i Forssa at bröderna Pär och Hindrik Pärssönner i Dufwed efter
visiteur Ekmans angifwande, skola slagits på den så kallade gamla wallen. Hindrik Pärsson
beklagade at brodren gjordt honom ingrep i thet han slagit halfwa thenna wall, som detta år
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Hindrik allena bordt tillhöra. Pär Pärsson inwände at han upsatt fähus och haft 4 års gödning
inne hwarföre han welat skifta wallen på thet hwar skulle få sin del, och den till börl. gjöda
och häfda. The hafwa mu[n]tel. genom grannen Jon Gunnarssons bemedlande kommit till
delning, men kunna ei undgå at något owäsende och swordom före fallet. På församl. förbön
förskonas Pär Pärsson med 3 d:r kopp:rm:t till kyrkan, men Hindrik Pärsson såsom mindre
wållande 1: 16 öre d:o mynt.
På tillfrågan om några hafwa för plägsed fara till fäbodarna eller gå i bärskog om söndagarna
ärhindrade Carl Göransson i Mörwiken at barn skola hafwa plägsed gå i bärskog, dock kunde
han inga i synnerhet angifwa. Alla förmantes at christel. fira Herrens sabbat, och tillhålla både
barn och tjänstefolck till samma dyra skyldighets efterkommande.
Anders Olson i Nordhallen angaf at Pär Aronson i Sunnet försummat gudstjänsten första och
andra bönedagen och pingest högtiden. Pär Aronsson ursäktar sig thermed at han första
böndagen warit i Norige men dhen andra och pingest högtiden warit siuk, detta intygades och
af flere som warit med honom i följe. Herr comministern betygade at han förr äfwen warit
försummel. hwarföre han alfwarl. warandes. Klockaren Olof Grellsson anmälte at Pär Aronson sofvit under skriftermåle söndagen och derföre med rätta blifwet tillbackahållen ifrån
nattwardens begående. Pär Aronson förehölts huru farlig som detta är och nöddes at alfwarl.
bedja Gud om nåd och förlåtelse, at han så sömnaktigt åhördt det dyra Guds ord samt genom
then hel. Gudens nåd winlägga sig sådan sömn öfverwinna.
Sist förekallades Pär Jonsson och thess hustru i Skalstugan, tå efterfrågades hwad som gifwit
anledning till hustruns flykt ur huset förliden månad. Pär Jönsson ärkjände at han genom sin
hårdhet warit thertill wållande och bad om tillgift. Lofvande at genom Guds nåd willja sig
rätta, i synnerhet taga sig till wara för fylleri. Hwartill honom tillönskades nåd. Men för öfrigit
antyddes han at wara sin besittningsrätt förlustig ther han ei öfvergifwer sitt ogudaktiga
wäsende, och flitigare än hit till skedt besöker Guds hus och then allmänna gudstjänsten.
Sexman Olof Ersson i Handöhl angaf sluteligen at delägarna i Åns fiskhe skola wara
oförsynta at på söndagarna idka fiske. I synnerhet skal Mårten i Landwärk, efter Eric Bergmans intygan, hafwa fiskeredskap ute mot söndagarna. Mårten nekade härtill, men ärkjände at
the andra så giöra. Thenne gång förmantes samtel. taga sig tillwara. Nils Ersson i Sta beklagade at Anders Larsson i Wallan gjör tillika med sin granne them intrång i fisken och at thee
förer nät[?] om söndagsaftnarna, hustrun närwarande nekade här till. Saken hwila till thess
Anders Larsson, som ei är tilstädes bilf:r hörder.
[Underskrift saknas]

23 augusti 1767
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1767 d. 23 aug. hölts allmän sochnestämma i Åhre.
Fattig och kyrkoräkningarna uplästes och ärkändes wara riktigt förda.
I denna församl. hafwa bröllop ei gerna hållits öfwer et dygn. Socknemännen lofwade ock at
hädanefter i akt taga all christel. måttelighet och anständighet.
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Samtyktes på tjenlig föreställning, at barnen, enär the till förhör blifwa inlysta, böra sig enhälligt inställa, men skulle någon för infallande oföre ei kunna inkomma, lemnas them frihet
på lägl. tid sig inställa, dock ei om söndagsmorgonen, tå tiden är nog inskränkt i anseende till
andra gjöromål.
Then osed, som inkommit i församl. och består theri, at för en eller 2 personers skull måste
skriftas enär the thet begära, hwadan händt at prästernas arbete mycket ökts genom skrift snart
hwarje söndag; tå thet likwäl warit onödigt, om the gifwit sin åstundan så tidigt tillkjänna, at
thet föregående predikodag kunnat pålysas, rättas således att then som åstundar begå Herrans
hel. nattward, ger sin åstundan hos klockaren tillkjänna före gudstjensten 14 dagar förut, tå
thet till nästa predikedag lyses måste och flere hafwa tillfälle sig anmäla enl. kyrkolagen.
Påmintes at allmogen under theras handels resor taga bewis huruwida och hwarest the bewistat gudstjänsten.
Gudstjänsten bör begynnas klockan 10, hwarefter församl. sig rättar.
Emot någon wedergällning af fattigmedlen lofwade Nils Nillsson i sockenstufwan, at framdeles emottaga ofärdiga gåssen Salmon i Lien, som hittils niutit understöd af fattigcassan; men
må hällre lära handtwärk, med halfone[?] kör[?] ning, än framgent njuta theraf fördel och
förblifwa i själfswåld och lättja.
Nils Nilsson Palm klagade öfwer Nordholms barn at de äro benägna till snatteri. De wore ei
närwarande, hwarföre herr bokhållaren Noræus och gruffogden Forsberg anmodades at
alfwarel. varna både föräldrar och barn. Vill thet ei wärka böra the inkallas för kyrkorådet.
Warnades församl. at ei springa ut ur kyrkan utan laga skjäl, innan gudstjensten blifvit ändad.
Har någon nödigt gå ut, bör han genast återkomma, men ei blifva sittjande i socknestufvan.
Ungdomen som hafva rum på lectarn böra ei gå ned innan bönderna gådt ut.
Sexmännen Jöns Larsson i Såå och Carl Göransson Mörviken anhålla om afskjed, i stället
tillsattes Jon Jonsson i Wik och Mårten Olson i Lund.
Samtycktes at Brask Brita hädanefter njuter fattigdel i Åhre allena, äfven för gl. Essingen och
Nils i Biörnänge 6 d:r hwarthera. The öfriga fattige lika mycket, men Ragnils i Medstufwan
dotter måste af föräldrarna försörjas så länge the thertill hafwa råd.
Nils Estensson i Medstufwan förväntas, at med flit inhämta nödig kundskap i christendomen
hwartill honom lemnades tid till allhellgonadag. Treskas han widare, skylla sig sjelf om stockstraff therpå följer.
[Underskrift saknas]

19 juni 1768
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1768 d. 19 junii. Kyrko och fattigräkningarna uplästes och widkändes.
Enligit herr probstens förordnande wid förflutne probsteting, förmantes sexmännen at upgifwa
dem, som tå warit borto. Swardes at inga andra anmärkts såsom frånwarande än the som tå
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woro på Noriges wägen. Wid ärhindran at probstetings terminen war så tidigt kundgjord at the
therefter kunnat inrätta sin resa, ursäktade the sig med nödwändigheten at nyttja wägen medan
then war öppen, och begärte at anhållas måtte thet h:r probsten efter förra wanligheten wille
hålla probstetinget wid midsommarstiden. Härom skal föreställning giöras.
Kyrkowärden Olof Olson i Mörwiken, Nils Hindersson i Biörnänge och Olof Jacobsson i Lien
utsågos at jämte klockaren Olof Grelsson besiktiga kyrkosacristie och wapenhus taken, samt
föreslå huru mycket spån tarfwas till reparation, at man wid nästa socknestämma måtte wara i
stånd at ordinera om takens lagande med aldra första.
Alt kortspel och lekstugor tillika med ungdomens sammanlopp, och kringstrykande på sabbathen förbjudes wid wite af 6 d:r för den dem hyser och sådant tillåter och 3 d:r för them som
häremot annars bryta.
Dr. Bengt Nillsson i Brattland påmindes at förkofra sig i christendomskundskapen och inställa
sig wid förhören, så kärt honom är at undgå näpst för efterlåtenhet.
I sacristian inlägges stengålf, hwartill kyrkwärden Olof Knutsson och Ol. Hansson Ranklef i
Berge inskaffar sten, emot betalning af dem som brista wid förra aflefvereringen.
Angafs Pär Estensson i Medstugan för fylleri och swordom. Närwarande ärkände sit fel och
bad om tillgift. Sexmannen tillsades at närmare underrätta sig om Pär Estensson flere resor
härmed blifvit betrodd. Hwarefter man sig om den begärte förskoningen will utlåta.
[Underskrift saknas]

28 augusti 1768
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

År 1768 d. 26 aug. höls allmän sochnestämma i Åhre.
1 Uplästes nådige herr landshöfdingens skrifelse om herr doctor Åmans ankomst, och allmogen upmuntrades at låta ympa koppor på sina barn hwartil the förklarade sig williga och
h:r doctorn behagar låta weta tiden till sin ankomst och barnen thess förinnan på wissa ställen
kunna samlas.
Församl. ledamöter erhindrades i akt taga the anbefalte omständigheter vid tjenstehjons attesters tagande och upteende hos pastor, enär the anten flytta utur gället eller komma härin.
The gode män som d. 19 junii blefwo utsedda at besiktiga bristfälligheterna på kyrkan etc.
anmälte at sacristietaket bör ånyo spånas och till en god del med bräder täckas, hwartill jämte
kyrkotakets lagande fordras 40 spånar på hwarje rök. Hwilka församl. ledamöter åtogo sig at
skaffa till första wårdag, på det sätt att kyrkowärden Olof Olofsson i Mörwiken med första
tillagar sina 40 spån och utlemnar them till model, hwarefter the öfriga enten själfva gjöra
eller accordera med werden som deras skyldighet fullgjöra. Kyrkowärden drar försorg om
spiks anskaffande nästa winter. Tjära bör tillkjöpas 1 t:a. Skillnaden emellan wapenhuset och
kyrkan bör täckas med kalckbruk, som kyrkowärden lofte besörja om. Kyrkotaket på norra
sidan bör i denna höst tätas. Stegarna jemte detta arbete åtog sig kyrkowärden Olof Olson i
Mörviken, Olof Hansson i Berge, Olof Jacobsson i Lien, Jon Hansson i Berge.
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Drängarna Nils Ersson i Sta, Nils Estensson i Medstugan, Jon Olson i Wik, Jon Nillsson i
Hårbörsta, Bengt Nilsson i Brattland, Nils Nillsson i Kyrkbyn med flera begärte at bygga en
lectare på norra sidan altaret. Som detta länder till kyrkans prydnad lämnas them thertill
tillstånd.
Förmantes församl. ledamöter at ei tillstädja barn eller tjänstefolck idka bränwins bräning och
sälgning, mindre sjelfwa sådant öfwa, emedan thet är stridande emot Konungens förbud, öder
säden och få der af sig mycken oreda.
Innom en månad härefter böra the som restera med arbete wid prästegården, infinna sig att
fullgiöra sin skyldighet.
The som för kortspel warit angifna förmantes för denna gång, med antydan, at the ei undgå
laga plikt om de widare thermed fortfara. Bättring loftes.
Per Estensson i Medstufwan blef på församl. älstas förbön befriad ifrån det med fylleriet
förtjenta straffet, med förbehåll at, thär förbättring ei följer det bör gå i wärkställighet.
Om kalcken liqvideras, at resterande fullgiöra sin skyldighet och the öfriga få betalning.
Siffrorna förtenas[?] och taflan upswärtas, hwarom klockaren eller Olof Knutsson drager
försorg.
Nils Nilsson i Kyrkbyn lofwade at efter nästa Michaelisdag emottaga ofärdige gåssen Salmon
i Lien och undervisa honom i söm och not samt nätbindning.
Anders Olsson i Forssa begärte bli endtledigad ifrån sexmanssysslan, och föreslog i stället
Nils Nilsson i Forssa, som nästa ting bör aflägga sexmanseden. Äfwen Anders Olson i Nordhallen och i stellet Hans Olson i Nordhallen.
[Underskrift saknas]

21 maj 1769
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

År 1769 d. 21 maji wid kyrkoräkningens upläsande, ärhindrade Ästen i Kyrkbyn, at han i nov.
månad gifwit 1: 16 öre som ei blifwit anteknadt, hwilcket i nästa års räkning observeres.
Innom 14 dagar inskaffa samtelige socknemännen ämnet till 40 spån på hwarje rök, tå the
nästkommande 3:dje böndags lördag böra honom justera och om det skje kan upslå.
Sacristie gålfwet inlägges af Olof Knutsson och Olof Hansson i Berge på gångled, thet öfriga
arbetet och anskaffad sten wärderas af församlingens älste och betalas af kyrkan.
Kyrkowärden Hindrick Olson i Hålland anmodes, at, emot 3 d:r om dagen wara tillstädes, 3
weckor ifrån dato, at anföra them, som brista i arbete på sätesbyggnaden, och tillika gjöra
hwad han medhinner af thet som återstår. Detta communiceras med the öfriga församlingarne,
som och böra inskicka de resterande och yttra sig om Hindrick Olsons arvfwode.
NB. på tillfrågan hafwa the öfrige härutinnan instämt med Åhre församl:g.
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Sexmannen Jon Jonsson i Wik angaf bruksarbetarne Johan Adler och Clas Grufberg för owäsende i Årbörsta emot annandag påsk. Hustru Anna Nilsdotter betygade at dhe warit något
plägade, hwarmed Jon Nilsson och instämde. Clas Grufberg ärkjände sit fel och bad om tillgift, det samma gjorde ock änteligen Adler, utfästande at gifwa 3 d:r kopp:rm:t hwarthera till
kyrkan, hwarmed, så wida the på föreställning lofwade bättring, man denna gång lät bero.
Per Persson Svedberg angafs för någon ohövlighet emot sin fader, som både af honom och fadren ärkjändes; dock förklarade fadren at han thenna gång ei wille tala ther på. Svedberg
förmantes alfwarligen at wisa fadren tillbörl. heder, som utlofwades och ther jämte 3 d:r
kopp:rm:t till kyrkan.
At inga andra gå up at ringa, än the som klockaren anmodar, förelades 1 d:r 16 öre kopp:rm:ts
wite.
Stugumännen tillsägas at 3:dje bönlördagen uptaga och bortbära den sten, som på kykogården
är till mens.
Ungdomen så väl som the äldre förmantes at tillbörligen fira Herrans hwilodag.
Den 16 julii inkallades Pär Ästensson i Medstufwan som vid förra socknestämman angafs af
sexmannen Hans Olson i Dufed för fylleri och svordom hemma i huset. Pär Ästensson nekade, men på hustru Kerstin Gunnarsdotters i Landvärk intygande at han brukat swordom
under färden till Norige, ärhindrade han sig at han sworit. Pär Ästensson hade förut warit
öfwertygad om swordom och fylleri, men undgådt stockstraffet genom maning och lofvad
bätttring, samt under förbindelse att detta stode honom öppet ifall han widare fortfore. Ty
pröfwas skäligit at han för detta förnyade brott, undergår stockstraff en söndag.
[Underskrift saknas]

23 september 1770
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1770 den 23 september.
1.

Kyrko- och fattigräkningarna uplästes och vidkändes riktiga. Äfven uplästes föreningen.

2. Stallet i Undersåker, som Åre socknemän tillkommer at hålla, vilja församl. ledamöter
nästa wår flyttja och ther wid nyttja hwad ännu af öfverbygnaden friskt är. Församl:n drager
försorg at stallet som först besiktigas och förslag gjöres till nya timmerbehofvet, hvarefter det
det som är fordras i tid framskaffa.
3. Sedan wederbörande rotmästare gjordt redo för stallbyggnads omkostnaden betala sochnemännen till Hindrik Olson i Hålland hwad han kan hafva at fordra för bryggstufvu-spisen.
4. At säden icke införes i otid, och tionden derigenom förskämmes, samt at kreaturen ej må
insläppas så länge någon säd står ute, ärhindrades eftertryckel:n och samtyktes allmänt.
5. At förrymde Johan Adlers disposition till kyrkan och de fattiga må till godo njutas, derom
will pastor besörja så widt möijel. är.
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6. Ärhindrades at fattigpeningarna som influtit på bröllopen i Ängland och Fröån samt Wik,
ei blifvit uptagne i fattigräkningen. De böra derföre i nästa års räkning godtgöras, och hädanefter intet uplysas innan det i journalen upskrifves af den härvarande prästen.
7. Kyrkotaket, som led skada af hårda blåsten sistledne första bönedag är nu reparerat; men
till nästa måndag, vill Gud, bör måssan borttagas, ny spån, der nödigt är tillsättjas ock taket
tjäras. Börande kyrkovärden uphandla tjära dertill nästa vinter.
8. Enär kyrkovärden Olof Knutsson den 2 nov. nästkommande gjordt redo för sin förvaltning, bör Carl Göransson i Mörwiken förwara 3:dje nyckeln till kyrkkistan.
9. Enär Hans Jacobsson i Östlien skaffar löftesmän för de 18 plåtar, som Olof Göransson i
Mörwiken af honom hafva bör, men är kyrkan skyldig, återfår Olof Göransson sin revers och
Hans Jacobsson blifver kyrkan för denna skuld ansvarig.
10. Så vida det faller syskonen för känbart at skjöta sängliggande pigan Cecilia Ers. i Så,
woro församl:s ledamöter ense, at lemna henne årl:n af fattigmedlen 12 d:r kopp:rm:t.
11. Lectaren bör nästa måndag, will Gud, förses med listvärke, och dörrar gjöras för bänckarna neder i kyrkan, at målningen sedermera må försiggå. Olof Jacobsson i Lien åtog sig tillika
med Jon Nillsson i Årbörsta at förfärdiga dörrarna med smide, men sockenmännen framskaffa
et bräda till mans om 4 alnars längd.
12. Sexmannen Jon Jonsson i Wik angaf Esten Ersson i Dalen, at 8 söndagen efter Trinitatis
sysslat med en båts bortförande ifrån Åresjön. Saken härmed[?] till domarens afgjörande, ty
bör Ästen Ersson instämmas.
13. Pär Danielsson i Wallan och Anders Andersson i Handöl, som 3:dje bönedagen warit
hemma med 3 personer hwartera, varnades alfvarl. för slik försummelse, och ärlägga hvarthera 3 d:r kopp:rm:t till kyrkan.
14. Hindrik Pärsson i Dufved, wille ei widgå at han fiskat på sabbaten, men vidgik at han
farit öfver älfven efter sin piga, och en annan gång, söndags eftermiddagen, gådt till Kösjön.
Warnades alfvarl. för flere sådana sabbatsresor.
15. Hindrik och Pär Pärssöners i Dufed anförda klagomål emot hvarandra, den förra at Pär
Pärsson låtit sin häst gjöra skada på dess kornskärwar, den senare at Hindrick Pärsson förföljt
honom med en stör och slagit hans stugudörr sönder. Å ömse sidor erkändes till tillmälet och
inga wittnen voro at tillgå. Emedlertid som the med sina klagomål gifvit tillkjänna, at the ännu
fortfara i sit förargel. upförande emot hwarandra, och the 5 dagar före än thetta owäsende
varit å färde blifvit förlikta i en betydande despot[?] och tå på pastore föreställning lofvat
bättra sig, men så snart therpå gifvit wedermäle af trätogirighet, ty pröfvas billigt at the som
redan 1758 för slik förargel. lefnad, blifvit dömde till stockstraff, men sedan wara förskonte,
måga thet nu undergå.
[Underskrift saknas]
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23 juni 1771
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1771 den 23 junii
1.

Kyrko och fattigräkningarna uplästes och ärkändes riktige.

2.

Föreningen uplästes

3. För nya lectarn, som Nils Ersson i Sta, Anders Andersson i Handöl, Bengt Nillsson i
Brattland och Jon Nillsson i Årbörsta bygt, lemna the till kyrkan för 96 d:r kop.m:t med
förbehåld af fritt bänckerum i främsta bäncken för sig och Jon Olson i Wik. The öfriga 10
bänckarna intagas af de[sse?] Olof Andersson i Forssa, Jonas Jacobsson i Lien, Pär Olson i
Nordhallen, Jon Nillsson i Medstugun, Grels Nillsson i Årbörsta, Hindrik Nillsson i Biörnänge, Pär Olson i Hamre, Pär Ersson i Nordhallen, Daniel Ersson i Sta och Erick Carlsson i
Mörviken, emot en dal:r kopp:rm:ts årlig afgift till kyrkan.
4.

Nästa wårdag böra dörarna i gången och listwärket på lectarn wara färdiga.

5. Jöns Pärsson i Berge bör anten sjelf bestrida kyrkwäktare sysslan eller skaffa en skickelig
man i stället.
6.

Sexmännen sitta till skiftes på lectaren at hafva upsikt på ungdomen.

7. Sexmannen Nils Nillsson i Forssa angaf något oväsende emellan Hindrick och Pär Pärssöner i Dufed, som inkallas till en månad härefter.
8. Anders Larsson i Wallan som nu ei war närwarande angafs för försummad gudztjänst 3:e
storböndagen och förmentes att han warit i fiske, efterhöres och förfanns hermed lag:t[?].
9. Erick Johansson i Stalltjernstufwan tillsäges af Carl Persson der sammastades, at nästa
hälg infinna sig till förhör.
10. Helje Hallbom ger 1: 16 öre kopp:rm:t till kyrkan för något fel som thess hustru begådt.
11. Visiteur Corling bör aga sina barn för deras obeskjedel. upförande emot Aron Göransson
i Sunnet, emedan …es[?] äfven klagar öfver deras oskickel. wäsende.
12. Änckan Cherstin Hindriksdotter i Kyrkbyn får 6 d:r af fattigcassan.
13. Klingen njuter detta år 12 d:r af fattigmedlen.
14. Boogården upmätes och delas efter röktalet af nemdemännen Pär Pärssson i Totten och
Nils Hindersson i Biörnänge el.[?] hwarefter hwar och en underhåller sin del.
15. Sexmännen Jon Jonsson i Wik, Hans Olson i Dufed, Mårten Olson i Lund, Nils Nillsson i
Forssa och Anders Andersson i Handöl, begärte entledigas som beviljades, i stället antoges
Anders Nillsson i Brattland. visiteur Corling, Jonas Mattsson i Tåtten, Jon Hansson i Berge,
Pär Mattsson i Klockan.
16. Nils Hinderson i Medstufwan hafwer upsyn i Fjällstugurna.
[Underskrift saknas]
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21 juni 1772
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

1772 den 21 junii
1.

Kyrko- och fattigräkningarna ärkjändes riktiga.

2.

Föreningen uplästes

3. Som bänckdörarna ännu ej blifvit gjorda i brist på wirke, så tillsades samtel. at emellan
nästa wårfrudag och följande söndag inlemna de härtill bewiljade bräder till kyrkowärden.
4. Samtyktes at Olof Hansson i Berge på sin skuld till kyrkan framskaffar sten till gålfwet i
kyrkogången och har at efter wärdering få betalning derföre.
5. Äfven at äkta silfwergaloner till kors och kantning köpes jämte en sol till mässhaken,
enär billigt pris kan fås.
6.

At catechismi förhören ei försummas påmintes alfwarl:n

7. Barn och ungt folck warnades at ei gå ur kyrkan onödigtwis och innan gudztjänstens avslutan.
8. Hindrik och Pär Pärssöner i Dufed, som flera resor blifvit inkallade, men sig ei instält tillsäges at nästa wårfrudag sig infinna, om the wilja undgå at hämtas genom wederbörandes
handräkning.
9. Visiteur Corling angaf at Reinholt Lindström i Offerdal tillika med sin dräng, rest ifrån
gudstjänsten här första bönedagen, och uppehållit sig i Sta till lördagen.
10. Olof Jonsson i Högen, Erik Jonssons son ib:m och corporalens son ifrå Strand[?] hafva
rest till fjälls ifrån gudstjensten 4:de dag jul.
11. Lars Andersson i Skalsfjället gifwer till kyrkan 12 d:r kopp:rm:t för dess brott.
12. Änckan Cherstin Hindriksdotter i Kyrkbyn njuter hjälp af fattigmedlen lika med de öfriga.
[Underskrift saknas]

6 juni 1773
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA. (A.D. bild 240)

1773 den 6 juni vid allmän sockenstämma uplästes och vidkjändes kyrko- och fattigcassereckningarna.
2.

Föreningen uplästes.

3.

Förmantes föräldrarna att flitigt låta barnen lära sina christendoms stycken.
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4. Som bräderna ei ännu blifvit framskaffade så förelades nu tid till nästa wårfrudag och
aldra sist till nästa böndag.
5. At stallet måtte förbättras i så måtto at underbyggnaden göres ny och stallet upsättas på
annat ställe samtycktes, och vill pastor besörja om 4 tålfter timmers huggning med första och
medan barken löper.
6. Beslöts at the som njuta hielp af fattigcassan böra låta sin qvarlåtenskap komma fattigcassan till godo, och således wara dem förment at gjöra disposition deraf till någon annan.
7. Änckan Cherstin Swensdotter i Mörwiken för lån af fattigcassan emot förskrifning af
thess mågar, som lånt säd af henne.
8. Handöls- och Klockansboerna föreburo omöjeligt at komma til kyrkan 2:dra bönedagen
för m[en]före skull. Förmantes at ei vara försummel.
9. Olof Pärsson i Wik, Pär Hindersson i Medstufvan, Per Nilsson och Jon Estensson ib:m
hafva alla på en söndag kiört ifrån Handöl med lass, som för denna gång med warning
eftergifvas. Jon [och ?] Olof Pärson som utfäst 3 d:r till kyrkan. De öfriga böra höras huruvida
de wilja gifva det samma eller saken remitteras till laga forum.
10. Sexman Corling anmälte at Hindrik Olson i Brattland företagit resa till stugorna på en
söndag, lika med de förra. Klagades och at Hans i England en söndagsmorgon farit till
qwarns, hwarom stiuffadren förebar okunnighet. Warnades at tilllåta sina barn och husfolk
sådant sjelfsvåld.
[Underskrift saknas]

15 aug. 1773
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA. (A.D. bild 240)

[1773] d. 15 aug. före kallades Hindrik Olsson i Brattland som samtykte at för denna gången
gifva 1: 16 öre till kyrkan. Äfvenledes Pär Hindersson o. Jon Nillsson och Jon Estensson i
Medstufwan gifver 3 d:r med warning at vidare på sådant sätt ohelga sabbaten, äfven varnades
Pär Larsson och Hans Jacobson i Lien at ei nyttja sabbaten till fäbofärder.
[Underskrift saknas]

28 juni 1807
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA. (A.D. bild 240)

År 1807 den 28 junii höls ordentelig sockne- och Wallbormässostämma
uti Åre församling hvarvid följande i agt togs.
1. Frågas efter kyrkones råd
och älste om någon iblandt
dem aflidit sedan sista året.

Anders Johansson i Wik
Jonas Jacobsson i Lin
Olof Olofsson i Hambre
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2. Underrätter man sig om
närvarande sexmän uti
hvarje rota.

1. Erik Jonsson i Såå
2. Beniamen Carlsson i Mörviken
3. Anders Andersson i Nordhaln
4. Nils Andersson i Tongböle
5. Jonas Jonsson i Stalltjenna

3. Begärdes uplysning om skolmästarenas namn för hvarje rota.

Uti 1, 2, 3 funnos inga men
uti 4, 5. Pehr Björnson

4. Frågades efter om någre lösdrifvare
funnits blandt infödde detta år, samt deras
namn och hemort.

Funnos inga.

5. Tillsportes om någre norske öfverlöpare
funnos och hvarest de uppehöllo sig, med
deras namn.

Endast en i Stalltjenna, hvilkens
namn ej nog är bekant.
Sven, skall han väl heta och är från Selbo

6. Förhördes sexmännen, om någon
försummat:
1. Allmänna gudstjänsten på länge.
2. Ej bevistadt bönedagars gudstjensten

År och dag ute blifvit ifrån den helga
nattvarden.
4 Och om någon fört en ogudacktig och
gudlös lefnad innom el:r utom sitt hus med
dryckenskap och kortspel.
3

Ingen
Jon Löf absenterat både i fjol och i år. Från
4:de rotan voro inga andra tillstädes än Erik
Pehrsson i Bunnerviken, och Pehr Olofsson i
Wallan, då alla de andra höllo sig hemma.
Jacob Pehrsson i Handöl och Nils Olofsson i
Hallen voro fram på bygden men infunno sig
ej i kyrkan 3 böndagen.
Fans ingen
Ingen sådan kunde någon sexman upgifva.

6. Frågades om de hade något att påminna
emot klockaren Ytterberg och dess husfolks
upförande.

Emot Ytterberg tillika med des husfolk, hade
församlingen intet vidare att påminna än att
han finge bebo socknestugan och tjenna församlingen, så länge till dess han med någon
lagligare förbrytelse förvärkade sig församlingens förtroende, endast han höst och vår
på barmarken icke betade sina kreatur på
kyrkobyns område.

7. Erhindrades om någon påmint sig sedan
kyrkorekningarna uplästes som fordrar
någon rettellse.

Församlingen hade ingenting att påminna,
utan kyrkovärden invände att han ej underskref kyrkoräkningarne förr än han finge
sin vanliga lön, ej heller utställade de öfriga
skylldigeter. Församlingen skref ej heller
under utan föregaf att de ej borde underskrefva när de ingen kyrkovärd hade.
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8. Påmintes om nödvendigheten af nya
socknebudstygs förskaffande.

En kalk af ungefär en jungfrus storlek med
paten och dess behör förgylde, borde anskaffas, åstundandes tillika, att tjenlig flaska af
glas med asken utom alt, göres på den ort
som det öfriga.

9. Gjordes ärhindran, att pastorn borde
kringhägna sin hästhaga

Men kring församlingens hästhage, hängnes
med fyra roer och grind med gångjern på
stora bron emot Mörrviken, hvilket skulle
förrättas och vid magt hållas af den som fick
sittja till huse i socknestugan liksom klockar
Carlström gjorde i sin tid.

Sedan fattigdelningen uplesen var pros[pec]terades i de aflednas ställe, i första rotan enkan
Lusi Pehrsdotter Arbörsta, i 2:dra, ingen. I 3:dje skulle tillökas någodt för Anna Jonsdotter i
Häggsjön. 4:de Sven Andersson i Tongböle som haft fall-sjuka. Påmintes om förökning för
Pehr Pehrson i Stalltjena och 5:te rotan.
Sexman Jonas Jonsson i Stalltjerna som har tjent i 6 år begärde aftrede, och för[s]logs i
hans ställe Nils Jönsson i Medstugan samt Jöran Nilsson därsammstedes.
De fleste församlingens ledamöter gorde ett [beslut?]däruti att om herr pastors krafter
tilläte måtte han genom en extra sockne-stämma infinna sig.
Upläst och vidkänt uti allmen socknestämma uti Åre
Datum ut supra
På pastors wägnar
Lars Eric Festin Petri[?]
Comminister loci
Johan Israël Noræus
Jonas Jonsson i Stalltjerna

Anders Johansson i Wik
Olof Olofsson i Hamre

N.B. [Nota bene] Här gjordes tillika påmminnelse, at en och hvar i församlingen borde wara
sjelfment spana upp dem, som digtade wisor och söng pasquiller om folk, så framt de ej wille
blifwa lika gement agtade, så som de der wilja förklena ärligt och beskjedligt folks goda namn
och rygte.
Lars Eric Festin junior
Notarius – hoc loco – h: T:

17 juni 1808
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

Socknestämmo protocoll hållet vid allmänn socknestämma i Åre d. 17 junii 1808.
§ 1. Kyrkoräkenskaperne äfven som de fattigas blefvo uti kyrkan offenteligen upläste och i
socknestugan allmänt godkände.
§ 2. Avskedade kyrkovärden Jonas Mårtensson i Bräcke tilspordes om han kunde visa redo
för förvaltningen af fattig-cassans behållne medel under den tid han varit kyrkovärd, hvartil
han svarade, Ja; men förbehöll sig at komma til någon liquid med nu varande kyrkovärden
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Pehr Göransson i Totten, rörande fattig-cassans medel ifrån d. 5 octobris 1807 til d. 1 maji,
därpå följande.
§ 3. Sockneskolmästrarne, klockaren Jonas Ytterberg och Pehr Björnsson i Vik tilfrågades om
de fortfarit såsom barnalärare uti socknen med undervisning, hvartil de svarade, at icke många
betjent sig däraf, hvilket är ett öfvertygande bevis, på deras kallsinnighet at iakttaga hvad Gud
uti sitt ord föreskrifver, at gifva sina barn nödig uplysning i deras kristendoms kunskap.
§ 4. Tilfrågades sexmännerne i hvar sin rota om de hade at angifva några oordentligheter.
Därpå svarade sexmannen i första rotan Eric Jonsson i Så, at folket där lefva beskedligt.
Sexmannen i andra rotan Benjamin Carlsson i Mörviken svarade äfven i hans rota at allting i hans rota är tyst och stilla.
Sexmannen i tredje rotan är borta, men förskonades denne gången at pligta för sin bortovarelse.
Sexmannen i 4:de rotan Nils Andersson i Tångböle hade icke eller annat at berätta än at
folket där lefva uti sämja och enighet.
Sexmannen i 5:te rotan Jonas Jonsson i Stalltjernstugan entledigas på begäran ifrån sexmans beställningen och i hans ställe utnämdes bonden Nils Jonsson i Medstugan, som sjelf
stämd bör infinna sig nästa vårting, för at aflägga den vanliga sexmanseden.
[Underskrift saknas]

21 juli 1811
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

År 1811 d. 21 julii höls socknestämma i Åre socken och fölljande omständigheter,
att iakttagas, föreföll.
1:mo Socknens eller församlingens kyrko- och fattigcassors influtne medel uplästes i kyrkan
efter slutad gudstjenst och underskrefvos i socknestugan.
Kyrkans behållning den 1:sta maji 1811
268 r.d:r 11 sk. 9 r:st. Banco
Fattigkassans d:o
88
6
2
2:do Såvida Pehr Göransson i Totten numera ej finnes tjenlig till kyrkovärd, emedan han
sjelv hvarken kan skrifva eller läsa skrifvit, så utsågs i hans ställe Pehr Nilsson i Totten och
för förvaltningen af kyrkans redeliga upbörd och användande, gingo sockneboerne i borgen.
3:tio Sedan nämdeman Jonas Mårtensson i Bräcke bestådt kyrkovacktare sysslan och det utan
lön af församligen eller andra dit åthörande inkomster, utsågs Isac Bergström från Fröån i
hans ställe emot den lön som efter thour och gamla öfverenskommelser rörande kyrkovaktaresyslan varit bruklige, neml. att en bonde i sänder skulle svara för ett år derföre, antingen lejia
eller sjelf förrätta detta kall o. nu skulle börjas i [text saknas]
4:to Uttyddes Kongl. förordningen om Charta Sigillata, särdeles vid lysningars uttagande till
äktenskap.
5:to Uplästes och förklarades doctorn och biskopens T. Nordins ärhindran och bepröfvelse
om ny scholæhus upförande af Frössö trival schola. Jöns Olofson i Brattland vardt utvaldt till
fullmäktig för hela pastoratet.
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6:to Sexmännen för närvarande. I östra roten: Eric Jonsson i Såå, som utjent i 6 år och i hans
ställe utsågs såsom tillträdande Nils Andersson i Svedje. I 2:dra roten: Benjamin Carlsson i
Mörviken, som och uttjent, i hans ställe utnämdes Jon Olofsson i Berge. I vestersta roten Nils
Andersson i Tångböle och Nils Jonsson i Medstugan. Uti Nordhallen Anders Andersson,
utjent och sattes i ställe broderen Pehr Andersson ib:m. Eric Jonsson i Så och Benjamin
Carlsson endast närvarande, hvarföre de frånvarande sexmännen ålades 1 r.d:r b:o i vite, till
soknens fattige, för sitt uteblifvande vid socknestämman. De utnämde nya sexmännerne skulle
opåminte infinna sig nästa hösteting att aflegga ed.
7:de Uplästes en undersökning som blifvit hållen vid ett husbesök hos bonden Nils Olofsson
i Vallan och dess hustru Sara Nilsdotter, hvarest beklageligen förmältes att bitterhet, illska,
svordomar voro deras dagel. tidsfördrif. Deras sällskap med hvarandra blott upfyld af grofva
ohöfligheter. Mannen, som ock en tid öfvergaf sin hustru och vistades i Norige, förslöste alt
genom fylleri och oförsicktig handel. Hustrun egensinnig, trätgirig och kanske äfven ofta
torde synas ej unna sin man tillräcklig föda. Båda på hvarsit sätt skyldige till osämja. Därföre
de ock yrkade skillnad i säng och säte m.m.
8:de Anmälte lanbonden Anders Olofsson i Staa, att hans syster, Brita Olofsdotter i Bunnerviken, nödhgades förleden fredag taga flygten utur sin mans hus, bond. Petter Ericsson i
Bunnerviken, till sin broder Olof Olofsson i Tångböle. Mannen Petter Ersson gick efter sin
hustru alt till Sta, att söka igen henne, &c. &c. &c.
Efter denna anmälan antyddes Anders Olofsson i Staa, att tillika med sin broder Olof
Olofsson i Tångböle och Eric Olofsson i Handöl låta till nästa hösteting instämma deras
svåger Petter Ersson, hans älsta son Eric, älltsta dottren Catharina, samt fjällpigan Karin
Andersd:r att redogöra för sitt upförande emot hustrun i huset Brita Olofsdotter.
9:de Nu instundande vinter borde anskaffas en tunna kjera och rödkrita i proportion, att
därmed öfverstryka sacerstiæ och kyrktaket. Äfven som 3:ne tunnor kalk, att vitlimma därmed
i synnerhet i vestra ändan af kyrkan. Vattnrännorne förbättras och hällor framforslas till jämnare trappsteg framföre stegporten. Stegporten förses med 2:ne dörrar utvändigt.
10:de Ärhindrades att hedanefter skulle kyrkovärden ense bestyra både för kyrkans och fattigcassans förvaltning, och redogörelse.
11:te Inventarium uprättades enskildt på all kyrkans egendom så i löst som fast.
Att alt hvad häråfvanföre är afslutat och värkstält, är enligit med de öfverenkommelser som
blifvit träffat som och de anförde målen, like de berättelser som influtit, intygar underteknade
å församlingens vägnar.
Datum ut supra
Jonas Mårtensson i Bräcke
Jöns Åhslund i Dufed

Hans Erson i Forssa
Alla egenhändigt.

Protocollet förtt och justerat efter förordnande genom
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Lars Erik Festin
comminister

18 augusti [1811]
På extra sochenstämman den 18 aug. påmintes, at sexman borde wäljas en särskilt sexman för
Dufwe, Hambre, Forssa och Tege och waldes dertil Andersson [?] i Tege.
I ställe för Anders Andersson i Nordhallen, som tjent i 9 år , utnämdes Olof Jonasson
Crus[?].
Sexman Nils Andersson i Tångböle, har ock tjent i 6 år, ock utnämde i ställe för sig
Hindric Olofsson i Handöl.
[Underskrift saknas]

19 juli 1812
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opaginerad, ÖLA

Protokoll hållet vid extra socknestämma uti Åhre d. 19 julii 1812
§ 1 Vid undersökning förmärktes att följande äro tilsatte til sexmän, neml. för 1:sta rotan
Nils Grelsson i Årbörsta, 2:dra rotan Jöns Olofsson i Berge, 3:dje Olof Jonasson i Nordhallen,
som icke hafva aflagt sin sexmansed, hvilka nu vid denna socknestämma åläggas at nästa ting
infinna sig til edens afläggande.
§ 2 Anmältes genom nämndemannen Jonas Mårtensson i Bräcke att sexmannen Nils Andersson i Tångböle förestått sin tjenst i 7 år, och anhöll om entledigande hvilket honom beviljades. I hans ställe utnämndes af församlingens äldste bonden Anders Mattson i Handöl,
hvilken enl. lag och författningar äfven ålades at nästa laga häradsting inställa sig til edens
afläggande.
Joh. Söderberg
Jacob Jonasson i Lien

Jonas Mårtensson

24 juni 1814
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA

Protokoll hållet vid allmän sockenstämma uti Åhre d. 24 junii 1814
§ 1 Kyrko- och fattigcassans räkenskaper uplästes i kyrkan och sedermera uti socknestugan
godkändes och i behörig ordning underskrefvos.
§ 2 Ibland dem som församlingen påstodo böra njuta fattigdel äro Lars Nilssons fåniga d:r
Annika i Vik, 1 r.d:r. Enkan Anna Jonsdotter i Heggsjön 32 sk. Pigan Kjerstin Mattsd:r i
Totten 16 sk:r. Enkan Kjerstin Andersdotter uti Vik 1 r.d:r. Pigan Lucia Pehrsdotter i Årbörsta
32 sk:r. Enkan Brita Hindrichsdotter i Stalltjernstugan 1: 24 sk:r banco. Enkan Kjerstin
Jonsdotter i Berge 32 sk:r banco.
§ 3 Uti andra rotan i stället för Jöns Olofsson i Berge tillsattes til sexman Matts Erson i
Berge.
§ 4 Uti 4:de rotan anmälte sexmannen Nils Jonsson uti Medstugan, att han som tjent i 6 år
ville entledigas och i hans ställe sättes Sven Nilsson i Medstugan.
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§ 5 Sexmannen Anders Mattsson i Handöl som för 2:ne år sedan blef satt till sexman men
icke aflagt den vanl:a eden, tillsades att den med nästa tillfälle aflägga.
§ 6 Sexmännerne i alla rotarne tillfrågades om de hade något att anmäla, men därtil svarade
nej.
§ 7 Öfverenskomo af församlingen att kyrkovärden om hösten nyss före kjälens ankomst
uptager en bisättningsgraf för vintern, som kan rymma 8 st lik och således det minsta 6½ alns
längd och 5 alnar bred, hvilken bör vara försedd med en lyfthuf. För hvart och ett lik som där
nedsättes skall kyrkvärden hafva betalning och i händelse af ett fattighjon bör fattigcassan
betala. Framdels utses rummet för denna bisättningsgraf.
Underskrifva på sockens vägnar
Jöns Olofson i Brattland
Jonas Mårtensson i Bräcke

På pastors vägnar
Veit Joh. Söderberg
S. m. adj.

24 juni 1817
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA. (A.D. bild 330)

Protokoll hållet å allmän sockenstämma i Åhre d. 24 junii 1817.
§ 1 Kyrkans och fattig-cassans räkenskaper uplästes i kyrkan efter slutad gudstjenst, och i
socknestugan godkändes och underskrefvos i laga ordning.
§ 2 Af fattigmedlen gjordes följande fördelning, nembl. til gamla enkan Kjerstin Olsdotter
Ranklöf, såsom af ålderdom aldeles orkeslös, 1 riksdaler16 sk:r hvilka hon får upbära årl. om
hon, enligt lag och författningar testamenterar sin efter döden quarlåtenskap och ägendom til
församlingens fattigcassa, men i vidrigt fall lämnes ingen fattigdel til hennes understöd.
Enkan Anna Jonsdotter i Heggsjön 1 r.d. Fåniga flickan Anika Larsdotter i Vik 1 r.d. 16 sk:r.
Enkan Kjerstin Andersdotter i Östlien 32 sk:r. Pigan Kjerstin Mattsdotter i Berge 1 r.d. Isak
Abrahamsson i Tege 2 r.d. Salmon Forssberg i Kyrkobyn 1 r.d. 16 sk:r. Lucia Pehrsdotter i
Hårbörsta 32 sk:r. alt bancomynt.
§ 3 Klockaren Ytterberg, som hittills vissa tider om året rest omkring socknen och undervist
barnen så väl yngre som äldre uti läsning och christendomskunskaps inhämtande, ansågs vara
i detta afseende tils vidare tillräcklig, och at han för sitt besvär borde få upbära en viss andel
af Södergrenska testamentet, som så väl til sockens scholmästare som til de fattige, af testator
blifvit anslaget.
§ 4 Samma klockare anmälte, att han ifrån sin första tjenstetid ända tills nu icke upburit
mera i lön af de flästa i socken rökevis än blott en kanna korn, hvilket han i närvarande svåra
tider icke kunde vara belåten med, hvarföre församlingens nu samlade ledamöter bejakade,
såsom rättvist och billigt, att nämde klockre hädanefter får til lön för sitt besvär af hvarje rök
upbära för året 1 kappe korn.
§ 5 Kyrkotaket besigtigades och befans ganska bristfälligt i synnerhet på den södra sidan,
som ansågs behöfva helt och hållet renoveras, hvar före församlingen började rådslå om materialiers anskaffande til dess reparation och förslagen härtill, men som dagen var förliden och
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detta ämne fordrade längre tid och nogare öfvervägande, så beslöts af vederbörrande, att så
fort sig göra låter, församlingens ledamöter borde inställa sig vid en ny stämma och företaga
sig detta vigtiga ärendet, på det att icke en kännebarare skada och förlust, genom en längre
uraktlåtenhet måtte socknen vederfaras.
§ 6 Enligt Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd, 11 §
afgjordes, att som socken är vidsträkt, 6 st ledamöter borde antagas, och valdes: i detta
afseendet utom kyrkovärden Jacob Jonasson i Lien såsom sjelfskrifven. Bonden Jöns
Olofsson i Brattland, bonden Nils Nilsson i Vik, bonden och nämndemannen Olof Olofsson i
Hamre, bonden och nämndemannen Eric Olofsson i Rennberg, bonden och nämndemannen
Göran Nilsson i Medstugan.
Datum ut supra
Jacob Jonasson i Lien
Jöns Olofsson i Brattland
Olof Olofsson i Hamre
Erik Olofsson i Renberg

Veit Joh.Söderberg
Cur. p. ger.

20 juni 1819
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA. [Jämför följande, ej helt likalydande protokoll.]

Protocoll hållit i allmän sockenstämma med Åhre församling den 20 junii 1819.
§ 1 Sedan de för 14 dagar sedan uplästa kyrkans och fattigcassans räkenskaper voro ytterligare genomsedde och granskade, föreställde pastor otillbörligheten af, att utaf fattigcassans
penningar eller det å fattig cassans capital blifvande intresset löna kyrkovärden, som hittills i
denna församling öfligit varit, tilläggande sig icke kunna bifalla denna lagstridiga sed, hvarföre och då församlingen sjelf fann sig öfvertygad om otjenligheten häraf, samt i allmänhet
erkändes det kyrkovärden förtjenade någon vedergällning för sitt myckna besvär, beslöts att
så väl kyrkan som fattig-cassans penningar skulle hädanefter icke utlånas under 6 pro cent, då
6:te procentten borde tillfalla kyrkovärden, som och nu borde draga försorg om att alla gamla
reverser å lån i kyrkan blefve omskrefne, och med full säkerhet och borgen försedde, samt
[s]ummerade[?].
§ 2 Pastor trodde sig äga skäl att erindra församlingen om, hvad så väl höga författningarna
föreskrifva i afseende på emottagandet af löst, främmande folk, som hvad nödig försigtighet å
denna gränseort fordrade, och beslötz, att der med skall förfaras i likhet med hvad h:r landshöfdingen redan här uti velat stadga, så att den, som från andra orter inflyttadt folk emottager
bör gifva socknen säkerhet för deras underhåll, så att de hvarken nu eller framgent socknen
betunga. Hvad lappenkan Sunni Eva Clementsdotter angår, så kunde församlingen ej undandraga sig att bevillja henne frihet sig i socknen uppehålla och försörja, men det förbehåll
gjordes likväl, att henne icke vidare måtte tillåtas lega sig dräng, och i hans sällskap socknarne kringstryka. Pigan Anna Svens[?]dotter som är född i Norrige, och här vistas utan tjenst,
bör i denna sommar till sin hemort återvända. Och vidkommande lappmannen Anders Andersson Fjellberg vid Heljesjön, som af bonden Johan Andersson i Brattland tillhandlat sig en
torplägenhet, bör han af Johan Andersson tillhållas att vid sitt torp förblifva, och icke sjelf
eller i sällskap med hustru, barn och moder kringstryka i socknarne för att genom tiggande sig
försörja. Äfven som socken i grund af h:r landshöfdingens kungörelse afsäger sig all förbindelse att i händelse af sjukdoms tillstånd ell:r annan tillfällighet detta hushåll försörga.
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§ 3 Då bänkläggning varit här i många år försummad, hvarigenom oreda och missnöje
upkommit, anmodades förra kyrkovärden Jonas Mårtensson i Bräcke, att i förening med
nuvarande kyrkovärden Jacob Jonasson i Lien och bonden Olof Olsson i Hamre uprätta
förslag till ny bänkläggning, hvilket skulle i denna sommare, pastor och församlingen till
antagande föreläggas
§ 4 Till kyrkovaktare antogs med gemensamt bifall inhysesmannen Anders Carlsson i
England, som således borde iagttaga hvad honom enligt författningarne åligger i afseende på
klämtning och helg-ringning. Helgringningen sker den ljusare tiden af året eller ifrån maji
månads början till Michaeli klåckan sex om lördags eller helgedags aftnarne, och den öfriga
delen af året klåckan 4 eft. middagen. I lön för sin tjenst äger Anders Carlsson att af socknen
upbära en kanna korn på röken af hvar bonde.
§ 5 och 6 Då barnaundervisningen befanns hittills i denna socken vara oförsvarligen försummad, anförde pastor tjenliga föreställningar, varningar och upmuntringar, hvarefter beslöts att tvänne scholæmästare borde tillsättas, hvilka äfven nu utnämndes och sig denna
befattning åtogo, nemligen klåckaren Ytterberg och kyrkovaktaren Anders Carlsson. Desse
godkände män borde af pastor undfå nödiga råd och föreskrifter och i enlighet dermed
bestrida barna-undervisningen minst 2:ne månader om hösten och 3:ne månader om våren.
Hvar och en bonde äfven om han sjelf icke äger barn, som tarfva undervisning, skall tourvis
förse scholæmästaren med husrum och kost, samt husrum för byalagens barn minst uti 2:ne
dygn, då scholan sedermera flyttas till närmaste granne, som under samma vilkor scholan
emottager. För hvart barn njuter scholæ mästaren af förälldrarne 4 skill. riksgällds i veckan.
Torpare som befinnas äga någon förmögenhet och ej i likhet med bönderne villja i sin tour
tilldela scholæmästaren kost, samt husrum för barnen under påstående läsning, erlägga till
scholmästaren för hvarje barn 4 s:r banco i vekkan.
Så väl scholæmästaren, som de hvilka böra honom och barnen emottaga, äfvensom dem
hvilka förfallolöst underlåta att sina barn insända, förelägges ett vite af en riksdaler banco för
åsidosatt skyldighet.
§ 7 Nikkus Nilsson i Rännberg föredrog nödwändigheten om närmare vård och tillsyn med
Olof Ersons i Handöl vansinniga hustru. Och som församlingen fann det hennes man ej ensam
mägtade bestrida den kostsam[ma] skötsel och beständiga vakthållning om henne, som hennes
iråkade olyckliga belägenhet gjorde nödvändig, så togs det beslut det skulle af hvarje rök
tillskjutas 24 s:r r.g:ds, hvilken afgift äfven borde utgöras af alla torpare som ej vore sjelfve i
en högst utblottad belägenhet.
§ 8 Församlingen fann billigt och med christliga kärleken öfverensstämmande att de fattiga
som förut rotevis i församlingen njutit sitt uppehälle skulle äfven hädanefter erfara samma
medlidande, hvarföre och ofärdige gossen Olof Olsson borde af östra rotan förses med nödigt
uppehälle. Gamla skräddaren Salomon Forsberg ägde, att af socknen efter vanligheten njuta
understöd, så länge han förmådde färdas ikring till hemmansägarna.
§ 9. Följande njuta för detta år understöd af fattigcassan
Enkan Kjerstin Andersdotter i Vik
Pigan Kjerstin Mattsdotter i Berge
Pehr Pehrsson i Lien
Anna Jonsdotter i Häggsjön

1. - rd:r b:co
1. 2. 1. 16
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Pigan Gölin Simonsdotter i Brattswedjan 1. Pigan Brita Aronsdotter
1. 16
7. 32
Åhre som åfvan
Jöns Olofsson i Brattland
Hans Ersson i Forssa

Joh. Ol. Arbman
pastor

20 juni 1819
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA. [Jämför föregående protokoll]

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 20 junii 1819
§
Pastor framställde otilbörligheten af att utaf fattigcassans penningar löna kyrkovärden,
och då församlingen gemensamt biföll det förslaget att till kyrkovärden betala den 6:te procenten så väl af kyrkans som fattigcassans utestående fordringar, hvilka förut varit utlånta
emot 5 procent, men hvilka å fordringa reverser nu böra omskrifvas och räntan till 6 proc. bestämmas.
2:o Erindran om emottagande af löst folk. Den som desamma emottager böra för dem omsorg draga. \Pigan Anna Simonsdotter såsom född i Norrige bör i denna sommar dit återvända./ Hvad lapp enkan Sunni Eva Clementsdotter angår så kunde församlingen ej fritaga sig
från att gifva henne frihet i socknen uppehålla och sig försörja, men församlingens ledamöter
gjorde förbehåll att henne icke måtte tillåtas lega sig dräng och i hans sällskap socknarne
kringstryka.
3:o Bänkläggning upprättas af Jonas Mårtensson i Bräcke i förening med kyrkovärden och
Olof Olsson i Hamre.
4:o Till kyrkvaktare antogs med gemensamt bifall inhyses torparen Anders Carlsson i
England, som skulle i lön af soknen upbära 1 kanna korn af socken roten och i öfrigt iagttaga
hvad honom enl. författningarne i afseende på klämtning och helgringning åligger, ifr. maji
till Michaelis.
5:o

Af nya psalmboken 20 exempl.

6.
Om barnaunderwisning. Såsom hittills oförsvarligen försummad togs det beslut att 2:ne
scholemästare borde tillsättas, hvilka äfven nu utnämndes neml. klåckaren Ytterberg och
kyrkowaktaren Anders Carlsson, hvilka 2:ne månader om hösten och 3:ne om våren böra
genom tillkännagifvande byavis undervisningen bestrida. Och skulle då byamännen i tour
emottaga scholmästaren och honom med kost samt husrum förse. För hvart barn bör i undervisningslön i veckan betalas 4 sk. r.g:ds. Hvar och en bör i tvänne dygn hålla scholæmästaren,
och husrum för barnen. Torpare som befinnas äga någon förmögenheth betal 4 sk. b:co. Så väl
för scholæmästarena som de hvilka honom böra emottaga förelägges ett vite af 1⅓ r:d:r b:co
för underlåten skylldighet.
7:o Nikkus Nilsson i Rännberg framställde \föredrog/ nödwändigheten af närmare vård och
tillsyn öfver Ol. Erssons i Handöhl vansinniga hustru, som mannen ej längre kunde utan församlingens omsorg tillhjelp i dess usla belägenhet vårda och sköta.
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Beslöts, att församlingen skulle tillskjuta 24 sk. r.g:ds per dygnet efter rota. Torpare
borde äfven betala i likhet med bönderna.
8:o

Följande njuta fattigdel
Anika Larsdotter i Vik
Enkan Kjerstin Andersdotter
Pigan Kjerstin Mattsdotter i Berge
Pehr Pehrsson i Lien
Anna Jonsdotter i Häggsjön
Pig. Gölin Simonsdotter i Brattswedjen

1. 16
1.1.2.1. 16
1. 6. 16
1. 16

Brita Aronsd:r

9. Uptogs de fattige som tourvis i församlingen njuta sitt uppehälle medelst kringförande
eller kringgående rotevis följande:
Ofärdige gossen Olof Olsson njuter underhåll i östra rotan
Salomon Forsberg
Isak Abrahams enka Brita Aronsd:r
[Underskrift saknas]

18 juni 1820
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 18 junii 1820.
1.

Kyrkans och fattig cassans räkenskaper uplästes godkändes och underskrefvos.

2. Den anmärkning gjordes vid upläsning av räkenskaperne att räntorne borde innan slutet
af april betalas och de gamla reverserna förnyas med cautioner i annat fall uppsäga fordringarne.
3. Församlingens ledamöter beslöto efter noga öfverläggning att som brukets folk vid Fröå
Grufva nu i flere år icke afbetalat den afgift för kyrko- eller communion winet etc. och ville
församlingen att de af brukets folk utgående vinpengar måtte etc., tillfalla kyrkan.
4. Sven Nilsson i Medstugan afsägo sig sexmans tjensten och proponerar i sitt ställe
Hendrik Olsson i Stalltjernsstugan.
Fattig utdelning

5.
Fjerdings
[Avslutning saknas.]

3 oktober 1824
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 3:dje october 1824.
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S. d. Blef till underdånig åtlydnad af Kongl. Majt:s nådiga bref af den 17:de martii innewarande år till dess befallningshafvande i Jemtelands län, samt i följd af deras utgångne
kungörelse, angående districtsmagaziners inrättande innom länet, anmälan gjord, huruwida
Åhre församlings inwånare wore hugade att ett sådant anlägga eller icke, hvarefter följande
swar afgafs: Så wäl den undersåtliga wördnaden, som den hjertliga erkänslan af en huld och
nådig Konungs outtröttliga omsorger och bemödande för undersåtares wälstånd, upmana oss
högtidligt att, med beredwillighet emottaga Kongl. Majt:s nådiga anbud, att få innom Åhre
socken inrätta ett så kalladt districts magazin, hwarigenom wi, för framtiden, kunde äga något
förråd att tillika wid de härstädes sig så ofta företeende trängande behof.
Wi förplikte oss derföre, att med görligaste första, uprätta ma[ga]zins hus, samt att
under full borgen, en för alla och alla för en, ansvara både för dess widmagthållande och
sädens inlefverering och skötsel, enligt de grunder och föreskrifter, som på wederbörligt sätt,
komma att fastställas. Å enahanda wilkor förnya wi den förut afgifne gemensamma ansvarigheten för erhållne spannemålslån, så wida icke en eller annan usling borde undantagas,
och om hvilkas tillstånd wi utbedja oss nåden att framdeles få lemna underrättelse.
Åhre socknestuga ut supra
[Underskrift saknas.]

27 juni 1825
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling, den 27:de junii 1825.
S.d. I anledning af Jemtlands läns Kungl. Hushållnings-sällskaps-förvaltnings-utskotts mig
gifne anmodan, företogs ytterligare öfverläggning om det af socknen förut antagna districtmagazinets formerande, underhållande, styrande och wårdande; då ärendet, på grund af de
från höga wederbörande hitsände handlingar, afgiordes på sätt som följer:
Efter en långwarig öfwerläggning och tvistande socknemännen emellan, rörande den
gemensamma borgen för undsättningsspannmåls skullden, och sedan åtskilliga projecter till
afbördande af socknens skullder till Kongl. Maj:t och kronan, blifwit framställde, samt tillika
den åtagna förbindelsen till uprättande af district-magazin, ej annat kunde än hufvudsakligen
erkännas i stöd af flere härifrån utfärdade sockenstämmo protokoll, åtogo sig samtelige
underskrifne hemmansägare i Åhre socken, med undantag af dem, hvilkas namn på en
särskilld förtekning härhos medfölja, att inrätta mera nämde district-magazin samt, att en för
alla och alla för en borga, så wäl för magazinets inrättande och widmagthållande, som för de
undsättningsspannemåls skullders betalande, för hvilka Åhre sockens innewånare till Kongl.
Maj:t. och kronan häfta. I sådant henseende förbehålle vi oss att få tillgodo njuta alla de
förmåner som Kongl. Maj:t och kronan nådigtt täckes förunna alla de församlingar, där alla
hemmansägare ingått gemensam borgen, emot upfyllande af de skylldigheter som Kongl.
Majt:s nådiga skrifwelse af den 27:de april detta år, och det för district-magazins inrättningen
och dess uppehållande gifne project-reglemente föreskrifver. Widare förbehålle wi oss att
åtnjuta samma rättighet som Kongl. Maj:t och kronan sjelf äger, i afseende på indrifningen af
undsättningsspannemåls skulder, för hvilka de häfta, som afsagt sig deltagande i magazinsinrättningen, samt att den förr gifne borgen antingen gemensam eller partiel må lända oss
tillgodo. Blifvandes ock wår alldra ödmjukaste anhållan om herr landshöfdingens och riddaren höggunstiga förord hos Kongl. Maij:t till ernående af nådigste befrielse från, eller afskrifning å deras spannemåls skulder, hvilka äro aldeles utfattige och utarme eller urståndsatte, att dem på något sätt gälda. Slutligen anhålle wi, att de spannemåls skullder som de sig
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åsamkat, hvilka nu icke inträda i gemensam answarighet för district-magazinet, icke må inberäknas i den fond[?] som bör grundlägga nu bestämde magazins inrättning i Åhre.
Åhre sockenstuga, ut supra
Eric Persson, Per Pehrsson och
Benjamin Carlsson i Mörviken.
Jacob Pehrsson i Totten, Olaus
Johansson i Lien, Mårten Jacobsson i Björnänge,
Nils Nilsson i Wik, Olof Olsson i Dufwid.

Pehr Lagergren
Pastor
E. J. Björkebom

20 maj 1827
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 20:de maji 1827
S.d. Företogs öfverläggning om wärkställigheten af det, redan år 1825, tagne beslut att
reparera kyrkotaket medelst påläggning af ett lag af hyflade bräder, hvarwid afgjordes att
sådane bräder, skulle af hvar och en hemmansägare, efter den förut tillkännagifne, å löpande
antal och storlek, wid kyrkan lefvereras fredagen den 1:sta instundande junii, och bör detta nu
ovägerligen ske, på det reparationen må kunna företagas och fullbordas utan hinder af brist på
materialier.
Åhre socknestuga ut supra
Pehr Lagergren
På soknemennen wengnar
Joh. Hyttsten
Jöns Göransson, England
Hvilket hermedelst till allmen kiennedom kung[j]ord varder med förstendigande derjemte, att
leverangsen af breder efter lemnad materialsförslag bör ske af en och war allment på den
utsatta dagen den 1:a i nesta juni månad, som och at trefalldighets söndagen den 10 i samma
månad allmen sokenstemma i detta emne kommer at förrettas då församlingens ledamöter
enhelligt sig instella bör, för att om arbetets vidare fortsettning afsluta.
Uppå pastor Lagergrens anmodan
Erik Pehrson i Mörviken, med flera

13 september 1829
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA

Protocoll hållet i allmänn, ordentligen utlyst sockenstämma med Åhre Socken
den 13 september 1829.
1:mo Kyrko- och fattigräkenskaperna uplästes och godkändes.
2:do Angående brädfordringen å prästgårdsbyggningen i Undersåker, utseddes och åtogo sig
efternämnde karlar, att detta arbete, för Åhre sockens andel, fullborda denna höst; neml.
sockensnickaren Eric Södergren, bond. Anders Andersson i Nordhallen, bonden Nils Nilsson
yngre i Wik och drängen Jon Jonsson i Lien, hvilka skola på socknens bekostnad anskaffa
erforderliga bräder, och på behörigt sätt dem på väggen fästa, emot arfvode á 32 sk:r b:co
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dagen för hvardera af de 3, och 36 sk:r samma mynt för Södergren, som och anförtros, att
arbetet i ordning sätta och fullborda.
3:tio Väcktes fråga om fattighjonen inom socknen; då följande anmäldes till fattigdels åtnjutande, neml. gamla pigan Gölin Hindricsdotter i Medstugan hvilken skall blifva så kalladt
rotehjon, och njuta föda och sköttsel uti 3:dje och 4:de rotarne. Skolandes hon derjemte aff
fattigcassan, till särskillde behof erhålla 3 r.d:r 16 banco.
4:to Inhysesmannen Jonas Hendricsson wid Tullen kommer, på enahanda sätt som förenämnde, att försörjas af 1:sta och 2:dra rotarne, samt njuter, i lika måtto, af fattig-cassan 3
r.d:r 16 s:r b:co.
5.
Dessutom beslöts att enkan Sara Olsdotter i Lien, Brita Olofsdotter och gamla pigan
Ingeborg Olofsdotter i Nordhallen skulle af fattig-cassan, för nästa år erhålla hvardera 2 r.d:r
b:co.
6.
Torparen Olof Jacobssons i Svedje stjufdotter Gölen Simonsdotter hvilken är, hvad man
kallar fånig, anses nödig att, af fattig-cassan för nästa år, erhålla 2 r.d:r b:co.
7.
Anmälde sig drängen Pehr Jönsson i Så, att få blifva antagen till socken-skräddare uti
Åhre socken, och såvida sockenmännen funno sig dermed synnerligen nögde, beslöts, att
gerningsbref för honom såsom sådan, skulle hos Konungens Höge befallningshafvande begäras.
8.
Vidare anförde socken-snickaren Eric Södergren, det han önskade att blifva befriad
ifrån denna sin beställning; hvarföre, enär församlingens ledamöter icke kunde deremot något
inwända, han må hos Konungens Höge befallningshafvande, till sådan befrielses erhållande
sig anmäla.
9.
Slutligen anfördes, att drängen Anders Pehrson ifrån Nordhallen skulle antagas till sockenmurmästare i Åhre, och borde dertill höga wederbörandes bifall afwaktas.
Åhre Socknestuga den 13de september 1829
Anders Larsson i Lund
Anders Sundin i Svedje

Pehr Lagergren, pastor

21 oktober 1832
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 21 oct. 1832.
.
§ 1 Efter derom i laglig tid utfärdad kallelse sammanträdde församlingens ledamöter i dag
efter slutad gudstjenst, då 1829 och 1830 årens kyrko- och fattigcassans räkenskaper upplästes, hwarefter och i anledning härutaf församlingens ledamöter trodde sig ega fog att emot
kyrkowärden Jacob Jonasson i Lien, göra anmärkning i afseende på dess wisade försummelse
att, efter lag, uttaga och i kyrkans räkenskaper införa, böter för sådane som förbrutit sig
förmedelst begagnande af kyska brudars skrud wid deras wigsel, eller ock för sådane som
försyndat sig med otidigt sängelag, i hvilken sednare egenskap namn gåfwos: Nils Nilsson i
Tångböle, Olaus Pehrsson i Rensjön, Jöns Jönsson i Lund, Bengt Bengtsson i Tångböle, Aron
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Swensson i Stalltjernan, Christian Lund wid Fröån, Olof Hedman i Så, tillika med någre flere,
som likwäl icke då för stunden kunde ihågkommas, hvilka böter borde genom kyrkowärdens
försorg af wederbörande utkräfwas och kyrkocassan tillgodo komma. Carl Wiksten nämdes
äfwen ibland desse restskylldige, men som upplyst blef att fostret blifwit framfödt i Kalls
församling; ty eger Åhre församling med den saken icke att skaffa, utan må wederbörande i
Kalls församling efter behag den samma beifra.
Af oupptagna och i räkenskaperne icke införda friwilliga gåfwor anmärktes: trettiotvå
(32) sk. av twänne norrske män, qwartermästar Lie och Henric Jonsson, samt lika mycket
eller 32 sk. af lappmannen Edlund ifrån Ångermanland, hvilka 1 r:d:r 16 sk. banco således
ligga kyrkowärden Jacob Jonasson till answar. Med fattigförsörjningen skulle bero framdeles
och tillswidare, såsom hittils warit hafwer, så att de som redan njuta understöd af fattig cassan
skulle derwid bibehållas till lika belopp i gåfwa, men personalen förökades med enkan
Kerstin Bertilsdotter i England och Märit Carlsdotter i Berge, hvilka hvar för sig skulle undfå
2 r.d:r banco årligen. De redan bestämda så kallade rotehjonen skulle, till winnande af
jämlikhet i tunga och beswär med dessas underhåll och ans, af wederbörande minst huseras
trenne dygn hvarje omgång, likwäl den eller de obetaget att längre utöfwa detta barmhertighets werk, om så tycktes.
§ 2. Alldenstund kyrkowärden Jacob Jonasson i Lien, som en längre tid, med redlighet,
förwaltat kyrkans och fattigas medel, redan länge sedan anmält att han önskade blifwa endtledigad ifrån denna sin befattning, ty betackades han för sin osparda möda, att se dessa anstalter till godo, och i hans ställe insattes, unga bonden Nils Pehrsson i Totten, hvilken eger
att, å öfwerenskommen dag efter den 1 sta maji nästkommande åhr kyrkowärdsskapet emottaga och det samma tills widare bestrida, börandes han å den, emellan honom såsom tillträdare och Jacob Jonasson såsom afträdare, utsatta dagen, uti pastors eller twänne mäns af
församlingen, närwaro ordentligen till sig låta inventera ej mindre kyrkans och fattigcassans
räkenskaper, skulldebref, löftes skrifter och contanta behållning, än och all kyrkans och fattigcassans tillhörande, och befinteliga egendom, äfwen så böcker och förordningar, hvilket alt
honom åligger, under answar, att noggrant och sorgfälligt om händer hafwa och wårda.
§ 3. Anmälte Jöns Göransson i England, Eric Ersson i Så, Nils Pehrsson yngre i Wallan, att
blifwa befriade ifrån sexmannabefattningen, och tillsattes i deras ställe och i hvarderas rote,
Pehr Pehrsson i Mörviken, Lars Abr. Noræus i Årbörsta, och Eric Nilsson i Tångböle, hvilka
det således åligger, att å wederbörligt ställe aflägga den wanliga sexmannaeden, samt i öfrigt
iakttaga hvad deras pligt af dem kräfwer. Pehr Pehrsson bestridde att efterkomma sexmanna
befattningen på längre tid än ett år, hvilket hans påstående efter dess egen begäran här införes.
§ 4. Gärningsmännen Fredric Pettersson och Pehr Jönsson i Så, hvilka, hvar för sig anförde
sitt beslut, att icke hedanefter, såsom socknehandtwerkare, biträda socknemännen, ega att
wända sig till Konungens Befallningshafwande att der anhålla om endtledigande. Socknemännen för sin del, befria dem ifrån deras till socknen ingågna förbindelse.
§ 5. I betraktande af det missbruk af starka drycker och deraf kommande oordningar och
osedlighet, som ofta inträffar wid barndop och bröllopp, wille församlingens ledamöter hafwa
stadgad såsom allmän regel, hvarjom och enom till obrottslig efterlefnad, att all sådan tracktering, nemligen wid ofwanberörde tillfällen, skall wid bot af 2 r.d:r b:co, utom hwad lag
förmår, hedanefter warda affskaffad ifrån kyrkans område, och förbinda sig socknemännen att
sjelfwe inbördes noggrant waka öfwer denna deras öfwerenskommelses obrottsliga efterfölgd
för framtiden.
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Ut supra.

Pehr Lagergren, pastor

Uppläst och ytterligare godtkänndt i Åhre sockenstuga d. 18:de nov. 1832 intygar
Å socknemännens wägnar:
Pehr Pehrson i Mörviken
Olof [bomärke] Nilsson i Wik

Er. Norrman
Adj.[?] comm.

18 augusti 1833
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag., ÖLA. (AD bild 490)

Protocoll hållet i allmän socknestämma med Åhre församling uti dess
socknestufwa den 18:de augusti 1833
§ 1 Sedan församlingens ledamöter efter slutad gudstjenst mangrant samlats uti socknestugan i stöd utaf förut skedd laglig pålysning, så företogs till granskning och summariter
upläsande kyrko och fattigcassans räkenskaper för åren 1829 och 1830 med wederbörandes
bifall, men helt och hållet för åren 1831 och 1832 med anmärkningar mot den afträdande
kyrkowärden Jacob Jonasson i Lien, det han i räkningarne förglömt uptaga testamentspenningar efter enkan Christina Jönsdotter uti Lund till kyrkan 1 r.d:r b:co och till de fattige 16
sk. Efter bondesonen Olof Carlsson från Lockne och Änge, hvilken drunknat i Borgsjösundet,
till kyrkan 1 r.d:r och till de fattiga 16 sk. Boupteckningsprocenten efter enkan Christina
Jönsdotter i Lund 1.d:r 16 sk. efter Pehr Hanssons späda barn i England till kyrkan 24 sk.
Böter af pigan Elena i Rennberg till kyrkan 32 sk. Det anmärktes och att scholmästarelönen
för år 1831 ej är betald, men också icke i räkningen uptagen, hwilket förhållande kan i 1833
års räkning således uptagas med 4 r.d:r b:co. Widare anmärkte församlingens ledamöter, att så
högst få frivillige gåfvor influtit i kyrko cassan under sednare delen eller om hösten år 1831,
tilläggandes att flere gifvare bestämdt förmärkte sig wara aldeles icke uptecknade och således
uteslutne i de nu upläste räkenskaperne, samt att en och annan trodde sig finna, att denna
uraktlåtenhet skett icke blott en utan twenne gånger, härvid gjordes f.d. kyrkovärden Jacob
Jonasson erindran om uplysnings vinnande uti ifrågavarande af församlingen äskade sak, och
då han förklarade sig hafva framlemnat sine förde så kallade kladdar och på tillstyrkan gick
hem för att eftersöka om någon anteckning skulle kunna ertappas än ytterligare, samt derefter
återkom men utan att finna någon, förnyade han sitt förra påstående neml. det, att han hade
inga andra upgifter till kyrkoräkenskapernas upgörande att afgifva än dem som förr aflemnats.
I anledning häraf upstod widlyftiga öfverläggningar. Man ansåg nu nära hälften af frivilliga gåfvor vara borta. Då nu detta tillskrefs Jacob Jonassons försummelse till större deln,
men också kunnat hända, att något anteckningsark, utan upsåt hemma eller under afsändandet
af räkenskaps kladdarne till Undersåker förkommit, proponerade ordföranden ett mildare
bedömmande af detta oredigt förda räkenskapssätt och föreslog då Eric Pehrsson i Mörviken,
det borde f.d. kyrkovärden Jacob Jonasson till kyrko cassan betala tio (10) r.d:r banco i och
för de många utelemna frivilliga gåfvorna för hösten 1831, och instämde häruti gästgifwaren
Hans Ersson i Forssa och Pehr Pehrsson uti Mörwiken jemte öfrige församlings ledamöter
med tillägg det skulle förre kyrkowärden Jacob Jönsson befrias från ytterligare kraf och anmärkningar för sine förde räkenskaper som röra kyrko och fattigcassorne.
§ 2 Förteckningen öfver kyrkans iväntarier företeddes och uplästes. Härvid anmärktes att
kyrkokistan war aldeles förmultnad och således obrukbar, att kyrkolinan saknar sitt block med
jernklafwe och ås, vidare fördes klagan att troligen en större del af Kongl. kungörelser och
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påbud samt andre förordningar aldeles icke kommit till kyrkan och anmäldte nya kyrkovärden
Nils Pehrsson i Totten, det han icke öfver desse brister kunde gifwa upgifter, men att han ock
icke nu wid mottagande af kyrkans dylike documenter wille ikläda sig något ansvar, hwilket
församlingen ansåg rättsenligt. Sluteligen anmärktes att ett par ljusstakar af tenn för flere år
sedan på en excecutive auction blifvit inropade för kyrkans räkning, men att f.d. kyrkovärden
Jacob Jonasson de samma af egne penningar betalt och hos sig behållit. Församlingens ledamöter yrkade att desse ljusstakar måtte af förre kyrkowärden återlemnas till kyrkan mot hvad
de å auction kostade. Om förhållandet med dem är sådant, som upgifvit är, bör den nuwarande
kyrkovärden upfylla hvad nu är wordet yrkadt.
§ 3 Sedan reverserne på 441 r.d:r 11 sk. och 6 r.st. banco nu äro uppställde och lagenligt
författade, hafwa de samma blifvit denna dag till nya kyrkowärden Nils Pehrsson i Totten af
f.d. kyrkowärden Jacob Jonasson aflemnade och fullt godkände, så återstår nu hufvudsumman
af kyrko och fattigcassorne 1316 r.d:r 9 sk. 10 r.st. banco, hwilka penningar Jacob Jonasson
enl:t nu uppjord räkning borde contantera till den nya kyrkowärden och hwarom skriftelig
förbindelse nu gafs af Jacob Jonasson.
§ 4 Sexmännen tillfrågade, hade i sine rotar inga oordningar att anmäla. Till sexman i andra
rotan utsågs Nicolaus Olofsson i Totten efter Pehr Pehrsson i Mörwiken, börande således
Nicolaus Olsson vid nästinstundande laga ting sig inställa till afläggande af sexmans-eden.
§ 5 Wid fråga om fattigwården föreslogo församlingens ledamöter at följande borde komma
i åtnjutande af fattigdel, neml. Gölin Hendriksdotter i Medstugan 3 r.d:r 16 sk. banco, afl. Jon
Hendrikssons hustru i Tullen Märeta Andersdotter 2 r.d:r b:co, Sara Olofsdotter i Lund 2 r.d:r
b:co, Brita Olofsdotter i Nordhallen 2 r.d:r b:co och Ingeborg Olofsdotter äfven i Nordhallen
2 r.d:r banco samt Cherstin Bertilsdotter och Cherstin Andersdotter hwardera 3 r.d:r 16 sk.
b:co.
§ 6 Wid regleringen af fattighjonen, beslöts att Gölin Hendriksdotter skulle blifva rotehjon
uti fjerde rotan, Sara Olsdotter i tredje rotan, Brita Olsdotter i andra och Ingeborg Olsdotter i
första rotan.
§ 7 Barnaundervisningen skall under samma willkor som förr skötas och wårdas af förre
barnalärare, nembl. klockaren Jonas Ytterberg och kyrkovaktaren Anders Carlsson i Mörwiken, uti deras wanliga rotor.
§ 8 Som nya kyrkowärden Nils Pehrsson i Totten nödgades enkomt göra en resa til
Östersund för att derifrån köpa och afhämta communionvin, som i början af julii månad war
slut, så ansågs han för denna resa böra erhålla fyra (4) r.d:r banco, hwilket allmänt bifölls.
§ 9 Församlingens ledamöter anmälte nödwändigheten af en ny bänkdelning. Detta ärende
afgjordes sålunda att kyrkowärden skulle författa denna nya bänkdelningslista efter ålder och
bruk, och hwarvid en person från hwarje rota skulle utses att då wara närvarande. Kyrkowärden Nils Pehrsson skulle för detta hafda besvär bekomma såsom arfvode 2 r.d:r banco.
§ 10 Som klockarn Jonas Ytterberg har svårt att göra sig fullt bekant med de nya psalmmelodierne, men dess tjenstebefattning i alt annat är vittsordadt så väl af presterskapet som
församlings ledamöter, så beslöts att han skulle fortfara med sin tjenst, häldst denna församlings un[g]dom wisat en sjelf krefd berömlig flit att uppöfva sig i kyrkosången och göra sig
välbekant med nya psalmbokens melodier efter Kongl. Hofpredikanten Joh. Dillners psalmo47

dicon, och således växelvis biträdt klockaren Ytterberg med sången från årets början. Denne
goda sinnesstämning ville de äfven hädanefter visa. Unga Petter Pehrsson i Mörviken var
dock den som bestämdt låfte gå klockaren Ytterberg tillhanda uti kyrkosången, utan att
derföre fordra något arfvode. Hvad sålunda nu öfverenskommits, hade ingen något egenteligen emot.
Åhre socknestuga, ut supra
In fidem protocolli
J. M. Nordenström
S. minist. adj. och v. coll. sch.
Förestående protocoll är å nedanskrefne dag upläset och justeradt, som betygas af Åhre
socknestufwa d. 1 september 1833.
Anders Larsson i Lund
Anders Johansson i Brattland
Erik Pehrsson i Mörwiken
Pehr Pehrsson i Sta
Pehr Pehrsson i Mörwiken
Pehr Bergström i Svedje

1 juni 1834
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:2, sid 1–5, ÖLA.

Protocoll hållet med Åhre socken uti dess sockenstuga den 1 junii 1834
§ 1 Efter förut i laga tid och laglig ordning skedd pålysning sammanträdde församlingens
ledamöter sedan gudstjensten i dag war slutad, då början till förrättningen skedde med kyrkooch fattigcassornas uppläsande och granskning, hwilka derefter, utan anmärkning godkändes
och underskrefwos.
§ 2 Tillkännagafs för socknemännen att enligt Konungens befallningshafwandes skrifwelse
af den 10 sistledne maji, woro att förwänta för pastoratets fattige ett understöd af 120 r.d.
banco, och 20 tunnor korn, hvilka sednare efter 4 dagars förlopp skulle afhemtas ifrån
Östersunds kronomagasin, samt att fördelning af denna tillgång för des fattige redan blifwit
widtagen på så sätt att:
Undersåker skulle tillfalla R.d. b:co
37. Korn 6 t:r 12 kap.
Mörsill
14.19
…….2…..16
Åhre
39.39
…….6…..26
Kall
28.38
…….4…..10
Men som socknemännen förklarade sig missnöjde med denna fördelning, förmenandes sig,
jämförelsewis med i synnerhet Undersåker både till folkmängd i allmänhet och der näst till
det större antalet fattige, hafwa erhållit för liten andel af desse gåfwor, ty stadnade man i det
beslut att deputerade ifrån bägge socknarne skulle sammanträda mondagen den 9 junii kl. 10
f.m. uti Undersåkers prestgård till ytterligare rättelse och jämkning socknarne emellan, i
afseende på ofwannämdes fattigas anslag, till hvilket fullmägtigskap utsågs bonden Anders
Johansson i Brattland, hvilken också efter något betänkande, det samma sig åtog. Någon
skjutsande från socknen anmälte sig icke, utan förklarade sig socknemännen nöjda, att de,
som af Undersåkers socken anmält sig benägna, att afhemta säden ifrån Östersund den 4 junii,
skulle för 2 tunnor efter hästen, åtnjuta wanlig skjutslega med 16 sk. b:co för hvarje mil, en
ersättning och utgift, den kyrkowärden egde att liqvidera af fattigcassans tillgångar. Någon
annan utdelning af fattigcassans medel, wanlig annars wid denna tid till de fattige, skulle icke
ske, åtminstone dermed innehållas till nästkommande höst, då ock sockenstämma borde utlysas.
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§ 3 Till sexman i 3:dje rotan waldes i Nils Nilssons ställe, bonden Jonas Pehrsson i Nordhallen, hvilken således äger att aflägga den wanliga sexmannaeden.
§ 4 Anmälte sexmannen Nichoaus Olofsson i Totten, att oaktadt öfwerenskommelse redan
wore inom församlingen träffad i kraft af hvilken öfwerenskommelse ingen hade rättighet wid
bot af 2 r.d:r banco, utom wid graföl, att hålla tractering wid kyrkan. Olof Henricsson och
Jöns Pehrsson i Handöl likwäl emot denna öfwerenskommelse förbrutit sig, och woro följaktligen förfallne till de fastställde böter af 2 r.d:r b:co hvardera. Men aldenstund flere af församlingens närwarande ledamöter wille tro, att sådan öfwerträdelse heldre skedt af dumhet
och okunnighet än af öfwerlagd tredsko; ty wille man denne gång hafwa dem från böter
förskonte, dock att denna skonsamhet icke blifwer för dem eller någon annan en anledning till
ytterligare öfwerträdelse och på det att ej någon hedanefter skulle förebära okunnighet, såsom
skäl, att bryta mot den i denna § berörde öfwerenskommelse om förbud för all slags tractering
wid kyrkan, graföl derifrån undantaget, beslöts att protocollet öfwer ofwan nämnde öfwerenskommelse skulle en gång om året församlingen kungöras från predikstolen, derom kyrkowärden besörger på den tid, han i samråd med presterskapet, finner tjenligast.
§ 5 Som de städse förefallit oordning och ojämnhet wid kyrkans rengöring, så att en del af
fattig- och inhyses hjonen ofta och nästan altid dermed warit betungad, en del åter sällan eller
aldrig fullgjort denna sin skylldighet, altså funno socknemännen tjenligt, att till winnande af
någon rättwis jämkning härutinnan, fördela denna skylldighet på det sättet, att det ena året
rengöres kyrkan af de twänne östra rotarna och ett annat af de 2:ne wästra rotornes fattig- och
inhyses hjon. En skylldighet som detta år skulle fullgöras af tredje och fjerde rotorna.
§ 6 Kyrkowärden Nils Pehrsson i Totten wille hafwa afgjort huruwida han efter en gammal
plägsed wore skylldig att af kyrkans winförråd utlemna, utan betalning, win till wissa personer, flere eller färre för året som wid wissa sjukdoms tillfällen sådant fordrade såsom en
rättighet; och som man fann att sådan prætension att fritt och utan betalning erhålla win,
kunde leda till ohofsamma påståenden, så ägde kyrkowärden i sin magt att sparsamt och
endast wid swårare sjukdoms tillfällen utan betalning tilldela helst den fattigare någon liten
del win eller och annars rentaf afstå detsamma.
§ 7 Barnaunderwisningen skulle äfwen hedanefter ett år bestridas af de tillsatte scholmästarne klockaren Jonas Ytterberg och kyrkwaktaren Anders Karlsson i Mörwiken, hvilka,
fördelande göromålen sins emellan, skulle äga rättighet att utan inwändning af de föräldrar
hwilkas barn tarfwa underwisning och de der icke sjelfwa kunna tillrätta komma med denna
för dem och deras barn wigtiga angelägenhet, från predikstolen få kungjort tiden när de tänka
sin underwisning företaga, jämte stället eller byn der början sker, då desse sockenskolmästare,
utom den belöning som de alt efter sin nit att bedrifwa underwisningen erhålla af Södergrenska testamentet, hvilket i sådant fall till ock med till hela dess belopp kan utdelas dem
emellan, äfwen åtnjuta kost eller tarflig förplägning, samt en ersättning af åtta skillingar
riksgelds i weckan för hwarje barn, som af dem underwisas; åliggandes det scholmästarne
såsom en helig pligt att bedrifwa sitt arbete med gudsfruktan, och goda efterdömen.
§ 8 I anseende till den oenighet, hat och bitterhet, som anmältes wara uppkommen emellan
bonden Petter Pehrsson och dess hustru Katrina Olofsdotter i Bunnerwiken ansågs nödigt, att
hafwa desse makar, presterskapet och någre af församlingens älste, förekallade, hvarföre
fjerdingsmannen Anders Sundin i Swedje åtog sig, att, genom sexmannen i rotan inställa
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Petter Olofsson[!] och hans hustru i Åhre kyrkby nästkommande predikohelg, eller i dag
fjorton dagar.
Petter Pehrsson i Mörwiken, hvilken nu mera ett år förestått sjungningen wid
gudstjensten inom denna församling tillkännagaf genom Sundin att han icke längre än ett år
wille dermed hafwa befattning, hvadan gafs förslag på Johan Olofsson i Östlien att intaga
hans ställe, såwida han dertill kunde finnas hugad.
År och dag som ofwan.
J. Gerdlund
Cur. past. ger.
På församlingens wägnar
Erik Pehrson i Mörwiken
Nils Pehrsson i Totten
År 1834 den 15 junii blef förestående sockenstämmobeslut efter derom förut skedd tillkännagifwelse uppläst och justeradt som intygas af:
L-E Festin
På församlingens vengnar
Comminister
Nils Pehrsson i Totten
Erik Pehrsson i Mörwiken

5 juli 1835
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:2, sid. 5-6, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 5:te julii 1835.
§1

Kyrko- och fattig räkningarne upplästes och godkändes

Följande fattige erhöllo fattigdel:
Gölin Henricsdotter i Medstugan
2. R.d.
Märit Andersdotter i Tullen
1.16
Sara Olofsdotter i Lund
1.16
Brita Olofsdotter i Nordhallen
2. Ingeborg Olofsdotter ib:m
1.16
Kerstin Bertilsdotter i Kläppen
3.16
Kerstin Andersdotter ib:m
1.16
Swen Borgs enka
2. Pehr Ersson och dess hustru
5. Pehr Jonsson i Handöl
1.16
Ingeborg Olsdotter i Handöl
2. Kerstin Olsdotter i Brattland
1.16
Brita Olsdotter i Nordhallen äger rättighet att gå omkring i socknen.
Jöns Pehrssons mor i Handöl bör få fattigdel från Undersåker, blivid[?] utgamal projecterades åt henne 3.16
§2

§ 3 Kyrkwaktaren fortfar med barnaunderwisningen i 1 och 2 rotan, Anders Berglind i 3
och 4 rotan. Skolmästarne åligger att efterhöra i hvarje rota, hwilka barn tarfwa underwisning,
och derest föräldrar skulle finnas som motarbeta barnens underwisning, sådant tillkännagifwa
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för lärarne i församlingen. Södergrenska testamentets inkomst delas lika emellan dessa barnalärare.
§ 4 Vaccinationen bestridas inom socknen af skolmästaren Anders Berglind emot 8 sk. b:co
för hwarje barn, de fattigas u[n]dan tagne.
§ 5 Till kyrkorådets ledamöter waldes: Lars Abram Noræus i Hårbörsta. Eric Pehrsson i
Mörwiken, Hans Ersson i Forssa, Pehr Pehrsson i Sta. Kyrkowärden sjelf kallad.
Som ofwan.
Is. Byström
Eric Pehrsson i Mörviken
Hans Ersson i Forssa

30 augusti 1835
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:2, sid 5, ÖLA.

Protokoll hållet med Åhre församling i afseende på der skeende
klockarewal den 30 augusti 1835
S.d. Efter slutad gudstjenst sammanträdde församlingens ledamöter dertill kallade redan
fjorton dagar förut, och äfwen i dag ytterligare derom påminte, att klockare eller sjungare sig
wälja, och wore såsom sökande till denna beställning uppförde: Petter Pehrsson i Mörwiken,
Johan Olausson i Lien och Pehr Jönsson i Swedje, då Johan Olausson i Lien enligt omröstning
erhöll de flesta rösterne, dermed kyrkoherden sig äfwen förenade, kommande således Johan
Olausson såsom wald klockare inom Åhre församling uti den afledne Jonas Ytterbergs ställe,
med åtnjutande af de löneförmåner ,som denne hans företrädare innehaft, att förskaffa sig de
färdigheter honom åligga att utöfwa till församlingens tjenst och nöjsamhet.
År och dag som åfwan.
I. Byström
På församlingens wägnar
Hans Ersson i Forssa, Anders Larsson i Lund

28 februari 1836
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:2, sid 6-7, ÖLA.

Protocoll hållet med Åhre församling den 28 febr. 1836
S.d. Woro församlingens ledamöter inkallade 14 dagar förut att yttra sig huruwida de kunde
finnas benägne att, på sätt Kongl. Maij:ts circulair bref af den 4 november om förmäler, ingå i
gemensam answarighet för kronoutskyldernas årliga betalande, då efter mogen öfwerläggning
socknemännen yttrade: det de icke kunde ingå på den nådiga propositionen af orsak, att den
här i fjältracten ofta inträffade swåra missväxten gjorde detta betalningssätt ytterst swårt om
icke omöjligt, önskade socknemännen att det hittills brukliga betalningssättet måtte hedanefter
fortfara.
Nils Pehrson i Totten
Is. Byström
Petter Pehrson i Mörviken
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12 juni 1836
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:2, sid 7-8. (ÖLA)

Protocoll hållet i allmän socknestämma med Åhre församling den 12 junii 1836.
§1

Upplästes kyrko- och fattigräkenskaperne och funnos med rätta förhållandet enlige.

§2

Följande fattige erhållo fattigdel:
Nils Henricsson i Medstugan
Märit Andersdotter i Årbörsta
Kerstin Bertillsdotter i Kläppen
Swen Borgs enka
Pehr Ersson och dess hustru i Hamre
Aron Göranss. och dess hustru i Sundswallen
Pehr Jonsson i Handöl
Kerstin Olsdotter i Brattland
Stina Nilsdotter i Medstugan
Kerstin Nilsdotter i Hårbörsta
Gunilla Mårtensdotter
Dordi Jonsdotter
Ytterbergs enka

2. - R.d.
1.32
2. 2.5.5.1.16
1.32
4.1.16
1.16
1.36
1.16

§ 3 Samma barnalärare som förra året. Klockaren blifwer vaccinator och undfår 8 sk. b:co
för hvarje barn. Barnmorska kunde ej antagas för socknens widsträckthet skull.
§ 4 Socknemännen funnos benägne tillåta Ytterbergs enka att besöka dem och erhålla till
understöd hvad hvar och en efter råd och lägenhet kunde gifwa.
§ 5 I sexmannen Pehr Bergströms ställe waldes bonden Nils Nilsson i Björnänge i 1 rotan
och Benjamin Ersson i Mörwiken i stället för Nickolaus Olsson i Totten. i andra rotan, samt i
stället för Eric Nilsson i Tångböle Jonas Carlsson i Klockan.
Ut supra
Is. Byström
På socknemännens wägnar
Eric Pehrsson i Mörviken
Mårten Nilsson i Tångböle

1 juli 1838
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 2 och s. 1, ÖLA.

Protokoll hållet i allmän sockenstämma i Åhre den 1 juli 1838.
§1

Upplästes, granskades och godkändes kyrko- och fattigräkningarna för sistl. år.

§2

Beslöts att följande fattiga få understöd af fattigcassan:
Nils Henricsson i Medstugan
2.16
Sven Borgs enka
2. Pehr Erssons enka i Hamre
2.24
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Aron Göransson och dess hustru i Sundsvallen
Pehr Jönsson i Handöl
Stina Nilsd:r i Medstugan
Kerstin Nilsd:r i Hårbörsta
Gunilla Mårtensd:r i Hamre
Ytterbergs enka
Catharina Pehrsd:r i Hamre
Dordi Jönsd:r i Berge
Enkan Lisbeth Ersd:r i Handöl

§3

6. 1.16
1.16
2. 2. 3. 2. - 2. 26. -

Gamla pigan Dordi Jönsdr i Berge får såsom rotehjon besöka 1:ta rotan.

§ 4 Som sexmännen Benjamin Ersson i Mörviken och Nils Nilsson i Medstugan ej voro
närvarande vid socknestämman så beslöts att de enl. kyrkolagen skulle med tillbörlig [?] anses.
§ 5 Lappmannen Martin Andersson anmälde sig såsom sökande till den så kallade sockenlappsbefattningen och lemnade socknemännen dertill sitt befall.
§ 6 I anledning af den skada och förlust som nämndemannen L. A. Noræus i Hårbörsta och
bonden Mårten Jacobsson i Björnänge ledo genom vattenflöde den 4 sistl. maji, förklarade sig
socknemännen villige och förbundo sig att erlägga en tredjedel af de i syneinstrumentet öfver
nämnde skada upptagna summor, med tillägg af värdet för en ko, 3 getter och 1 fullväxt får
som sedermera till följe af den skada de lidit vid nämnde tillfälle störtat, efter lika värdering å
\ hvardera kreaturet / som förut blifvit iakttagen. Wid fördelningen af denna skadeersättning
följes samma beräkningssätt som vid brandstodsafgiften.
Utom förenämnde bidrag förbundo sig äfven socknemännen att rotvis utse 1 karl för
hvarje rota som i 14 dagar blir Noræus behjelplig vid de nödigast husens uppbyggande och
det på socknemännens bekostnad. Och skulle sockenskrifvaren anmodas att med första möjliga uppgöra räkning på denna kostnad, utom afseende på reglementet.
Is. Byström
Sexmannen Jonas Pehrsson i Nordhallen afsade sig sexmannatjensten och bonden Johan
Jönsson i Dufed valdes dertill i stället.
Hans Erson i Forssa
Is. Byström
Erik Pehrson i Mörviken
Jacob Jacobson i Vik

7 oktober 1838
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 3, ÖLA.

Protocoll hållit i allmän socknestämma med Åre allmoge i dess socknestuga
den 7:de october 1838.
S.d. Enligt förr skedd pålysning och i dag ytterligare gifven påminnelse från predikostolen,
inträdde allmogen i sockenstuga, för att välja fullmägtige som skulle öfvervara ett sammanträde med herr befallningsman J. Caspolin, der fråga skulle föredragas och afgöras om vägens
förbättrande och omläggande inom socken. Då allmogen gaf till svar, att de på, af herr kyrko53

herden utlyst dag, ville sjelfva personligen infinna sig här i socknestuga till svaromåls afgifvande, helst saken var af vigt, då äfven fråga var blandt annat om äganderätten vid vägens om
läggning genom inägor. Utom detta önskade församlingen, det herr kyrkoherden täcktes, med
råd, uplysningar och understödjande af deras sanna bästa, godhetsfult [när]vara [vid] socknestämman.
Datum som ofvan
L. E. Festin
Petter Pehrsson i Mörviken
Nils Pehrsson i Totten
Jacob Jonsson i Såå

4 november 1838
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 5, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma i Åhre den 4 nov. 1838.
S.d. Blef f.d. gästgifvaren Pehr Olsson i Uppland, Mörsils socken, vald att såsom fullmägtig
för socken inställa sig vid landsjemnads liqvidationen i Östersund den 13 innevarande månad
och deltaga i de dervid enl. Konungens höge befallningshafwandes skrifvelse, förekommande
öfverläggningar och beslut. Hållande socknemännen föregildt hvad denne fullmägtig lagligen
gör och låter.
Som ofvan
Is. Byström
På socknemännens vägnar
Hans Erson i Forssa
Anders Johanson i Brattland
Jacob Jönsson i Såå

2 december 1838
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 7, ÖLA. [En nästan likalydande avskrift å sid. 11-12.]

Protocoll hållet i allmän socknestämma i Åre församling i dess socknestuga
den 2 dec. 1838.
S.d. Socknemännen inträdde till i laglig tid från predikostolen utlyst socknestäma som ägde
till ändamål att välja fullmägtig till den tingslags socknestemma som den 9:e dennes kommer
att hållas i Undersåkers sockenstuga, då fråga förekommer om deltagande i ny brobyggnad
ofvan Hjerpe sundet, som \äfven/ till grusföring på nya vägen emellan Hjerpe sundet och
Svensta by. Då här till valdes bonden Jon Grönlund i Brattland, då det befullmegtige ombudet
äger att å sockens vägnar afgifva det svar, att socken icke ansåg skäl ingå på den fodrade 1/3 å
bobyggnad ofvan Hjerpe sunde, lika litet ingå uti nogon kostnad eller åtagande att grusa nya
vägen emellan Svänsta och Hjerpe sundet och äger[?] detta vårt befullmägtige ombud i dessa
afseenden ingenting annat befalla och afgöra än hvad detta vårt yttrande beslut bestemmer.
År och dag som förr skrifvit står
Hans Ersson i Forssa
Nils Pehrsson i Totten
Johan Jönsson i Dufed

L. E. Festin
Petter Pehrsson i Mörviken
Mårten Nilsson i Tångböle
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1 april 1839
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 13, ÖLA.

Protocoll hållet wid sockenstämman i Åhre den 1 april 1839
S.d. Blef bond. Peter Pehrsson i Mörviken vald till ledamot i detta årets beredningscommitté
som sättas i Myckelgård uti Mörsil den 19 innevarande månad.
§ 2 Restlängden å 1838 års kronoutlagor och stämmoböter upplästes, utan att någon anmärkning dervid gjordes.
Is. Byström
A. Sundin i Svedje
Nils Nilsson i Björnänge

24 juni 1839
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 9, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma i Åhre socknestuga den 24 juni 1839.
S.d. Blef kyrko- och fattigcasse räkningarna uppläste, granskade och godkände.
§ 2. Beslöts att följande fattiga få understöd af fattigcassemedlen:
Nils Henricsson i Medstugan
2.16
Sv. Borgs enka
2.16
Pehr Erssons enka i Hamre
2.24
Aron Göransson och dess hustru i Sundsvallen
8.Pehr Jonsson i Handöl
2.Stina Nilsdotter i Medstugan
2.Kerstin Nilsdotter i Hårbörsta
2.24
Ytterbergs enka
5.Catharina Pehrsdotter i Hamre
2.24
Pehr Jonsson i Nordhallen
5.Nils Stensson i Dufed
5.Alexander Hurtig
5.Peter Andersson i Wallan
2.Kerstin Olsdotter i Brattland
2.Pehr Dahlström i Kyrkbyn
5.Ol. Hansson i Harbörsta
2.Carl Larssons barn i Högen
2.Summa b.co r.d:r
57. 8
§ 3 Enligt författningarne beslöts att fattig- eller såkallade rote-hjonen här i socknen skola
underhållas af hvar och en hemmansegare efter hemmanets skattetal och ej efter rök, efven
som att sockneskrifvaren bör upgöra en uträkning och fördelning för de nu varande 5 rotehjonen. Och bör genom lottkastning afgöras hvilket rotehjon bör tillhöra hvarje rote.
§ 4 Enligt Kungl. brefvet den 13 mars 1751 fattades äfven det beslut att ingen till fattig- el.
rotehjon får antagas förr än den till församlingens fattigcassa testamenterat sin qvarlåtenskap
hvilken af kyrkvärden och sexman el. fattigföreståndare genast antecknas, och då fattighjonet
aflider, på offentlig auction försäljes.
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§ 5 I stället för bonden Nils Nilsson i Björnänge som varit sexman i 1:sta rotan valdes Nils
Olsson i samma by till denna befattning. Äfvensom i 2:dra roten valdes till sexman bonden
Hans Larsson i Mörviken istället för Benjamin Ersson dersammastädes.
Nils Nilsson i Björnänge
Benjamen Ersson i Mörviken
Jacob Jacobsson i Björnänge

Is. Byström

13 oktober 1839
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid 15, ÖLA.

Protocoll hållit i allmän sockenstämma i Åhre sockenstuga den 13:de october 1839.
§ 1 Efter förr skjedd pålysning inträdde församlingens ledamöter i sockenstugan för att
wälja fullmägtig till priscourantens upprättande i Bugården den 16:de i denna månad och
waldes bonden Erik Ericksson yngre i Stamgärde.
§ 2 Till fullmäktig vid landsjemnads liqvidationen i Östersund den 2:dra nästkommande
november waldes f.d. gästgifvaren Pehr Olofsson i Upland, som äfven äger svaromål gifva å
de frågor kungörelsen i detta afseende omförmäler.
Datum som ofvan
L. E. Festin
På socknemennens wengnar:
Comminister
Hans Erson i Forssa
Eric Pehrsson i Mörviken
För Eric Ersson är protocolls utdrag utfärdadt, af LEF.

10 november 1839
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 17–19, ÖLA.

Protocoll hållet i socknestämman i Åhre den 10 november 1839.
S.d. Beslöts att den, till elector, vid förestående riksdagsmannaval skulle för socknen utses
och befullmägtigas, hvilken Kalls socknemen i dag vid pastoratsstämman i Undersåker utser
till elector.
Till elector vid förestående val till riksdagsman af bondeståndet i Jämtlands södra härad,
hvilket kommer att hållas å dag och ställe som af wederbörande blifver bestämd, befullmäktigas härmed efter föregånget, ordentligt sockenstämmobeslut, för Åhre socken densamme
som idag vid allmän gällstämma i Undersåker, af Kalls socknemän blir utsedd till elector, att
vid det förestående riksdagsmansvalet deltaga, hvarvid han ovilkorligen förpligtas att ställa
sig till efterrättelse riksdagsordningens föreskrift.
Åhre sockenstuga den 10:de november 1839.
Is. Bergström
På socknemännens vägnar
Pastor
Hans Ersson i Forssa
Erik Pehrssin i Mörviken
Jonas Pehrsson i Nordhallen
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2 februari 1840
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid 21-23 (ÖLA)

Protocoll hållet å allmän sockenstämma i Åhre den 2 febr. 1840.
S.d. Efter lagligen utlyst sockenstämma till denna dag angående bidrag till en ny byggnads
uppförande och bekostande på Frösön till boningsrum för skolungdomen derstädes, inträdde
församlingens ledamöter i socknestugan, hvarefter handlingarna rörande detta ärende upplästes, hvarpå hemställan gjordes huruvida socknemännen ville lemna något bidrag till uppförande af ifrågavarande byggnad. Socknemänmännen förklarade sig härpå enhälligt beredvillige att till denna byggnad bidraga med 3 skil. b:co på röken, som de insåge ändamålet vara
godt och allmänt nyttigt.
Anmärkningar gjorde wid mantals längdensuppläsande för innevarande år:
Lund[?] And. .....[?] har en piga Magdalena som blifwit skrifven som lösdrifverska i
Medstugan.
Wik. Fredrik Fredricsson har en piga Ingeborg.
Så
Inhyses Pehr Estenson och dess hustru skrifves som dräng och piga hos löjtn. Kohl.
Efter företeende af herr brucksinspectoren Berg af det contract som imellan Gustafs och
Carlbergs Kopparverks disponent h:r öfversten och riddaren Montgomery och Åhre, Kalls och
Undersåkers befullmägtigade ombud blef upprättadt angående malmforslingen, den 15 juli
sistl. år och stämnings memorial af flere Åhre socknemän å välbemälde bruksdisponent, samt
herr öfverstens fullmagt till bemälde bruksinspector att rörande detta ärende göra och låta,
upplästes dessa handlingar hvarefter inspector Berg å Kopparwerkets vägnar uppsade det åberopade contractet \i hvad det rörer Åhre socken dock/ med tillägg att ingen därstädes med
malmforsling nu får betjenna Kopparwerket.
Is. Byström
På socknemennens wegnar intygar
Erik Pehrson i Mörviken
Nils Pehrsson i Totten
A. Sundin i Swedje
Petter Pehrsson i Mörviken

25 mars 1840
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid 41, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma i Åhre sockenstuga den 25 mars 1840.
S.d. Sedan Ven. Consistorium i Hernösand, uti skrifvelse af den 19 sistl. februarii uppdragit
åt undertecknad att höra Åhre och Kalls socknemän, huruwida de önska att socknepredikant
uti endera eller hvardera församlingen må anställas, samt om de äro betänkte att sådan lärare
med erforderlig lön förse, enär det ej är att förmoda det något anslag af statsmedlen kan till
detta ändamål erhållas och förmonen af dubbla tjenstår är så mycket mindre att påräkna som
fråga blifvit väckt om indragning af förhöjd tjensteårsberäkning vid alla presterliga befattningar, så inställde sig nu Åhre socknemän efter behörigen utfärdad kallelse till detta ändamål, och afgåfvo följande yttrande, att som de nu hvarken förklarat sin önskan att sockenpredikant här måtte anställas, icke heller i närvarande svåra tider mägtade med erforderlig lön
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förse en sådan lärare, så ansåge sig socknemännen för närvarande nöjde med såsom det hitintils varit.
§ 2 Hvad \antagandet af/ examinerade barnmorskan Lisa Andersd:r Kryss[?] angår förklarade sig socknemännen enhälligt ej kunna antaga nämnde person såsom barnmorska, hvilken
redan såsom sådan blifvit antagen i Undersåker, emedan hennes district skulle då blifva alltför
vidsträckt utan förklarade sig i dess ställe framdeles vilja vara betänkte på att förse sig med
egen barnmorska för socken.
Is. Byström
Nils Pehrsson i Totten
Jacob Jonsson i Såå
Erik Pährsson i Mörviken

? april 1840
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 43, ÖLA.

Protocoll hållet vid sockenstämma i Åhre den [lucka] april 1840.
S.d. På hemställan huru socknemännen önskade föranstalta angående val af elector till förestående riksdagsmannaval \som kommer att ske i Undersåker nästkommande 2 dag påsk/
förklarade socknemännen enhälligt att de förena sig om samme elector, hvilken Undersåkers
socknemän nämnde dag komma att utse.
§ 2 Genom gästgifvaren Nicus Nilsson å Skalstugan, tillkännagafs att Nils Henricsson derstädes med hustru och barn förväntas dagligen från Norrige såsom varande samtelige sjuke,
med hemställan huru de vid ankomsten skola emottagas, skötas och vårdas, hvarpå
socknemännen yttrade, att deras önskan är att nämnde gästgifvare måtte åtaga sig att draga
försorg om deras skötsel och vård under deras sjuklighet emot åtnjutande af ersättning å första
hand af fattigcassan enligt ingifven räkning hvilket Nicus Nilsson åtog sig för 14 dagars tid.
Is. Byström
Mårten Nilsson i Tångböle
Erik Pehrsson i Mörviken

14 juni 1840
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 45, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma i Åhre socknestuga den 14 junii 1840.
S.d. Upplästes kyrko- och fattigcassornas räkenskaper för sistledit år, hvilka granskades och
godkändes.
§ 2 Företeddes räkning öfver det tillskott gästgifvaren Nicolaus Nilsson i Skalstugan enl.
sockenstämmobeslut lemnat till Nils Henricsson \sjuka hushåll/ derstädes, från och med den
25 april till den 6 junii d. å. uppgående till 33 r.d. 32 sk. r.g:ds, hvilken godkändes, utom det
att 1 r.d. r.g:ds å den lemnade sillen afprutades hvilket af Nickus Nilsson äfven medgafs, och
beslöts att denna räkning skulle godtgöras af fattigcassans medel.
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§3

Följande fattiga få understöd utur fattigcassan neml.
Nils Henricsson i Medstugan
1.32
Sv. Borgs enka
1.16
Pehr Erssons enka i Hamre
1.16
Aron Göranssons enka i Sundsvallen
1.16
Stina Nilsd:r i Medstugan
1.16
Kerstin Nilsd:r i Hårbörsta
1.16
Ytterbergs enka Dordi Jonsd:r i Lien
1.16
Catharina Pehrsdr i Hamre
1.16
Peter Andersson i Wallan
1.16
Ol. Hansson i Hårbörsta
1.16
Carl Larssons barn i Högen
1.16

§ 4. Beslöts att Ytterbergs e:a får hädanefter \uppehälle/ skötsel och vård af en fattigrota i
socken och att lottning sker hvilken rota hvarje fattighjon får besöka, samt att denna lottning
och flyttning sker på en gång i hela socken, nästinstundande Michaelis tid.
§ 5 Som kyrko \och stapel/taket tarfvar tjärning så beslöts att \6 tunnor/ tjära böra betingas
så att \tidiga/ tjärningen kan ske nästkommande wår, och att kyrkovärden har omsorg der om.
§ 6 Bonden Peter Pehrsson i Mörviken inlemnade en uträkning å bevillningsprocenten å de
af honom till Åhre kyrko- och fattigcassa utbetalta räntor efter 6 procent med påstående att
tillgodo njuta detta bevillningsafdrag \enl. Bevillningsförordningen af den 14 maji 1835/ utgörande tillsammans 8 r.d:r 27 sk. 3 r:st. b:co, hvilket socknemännen ej ansågo sig kunna
bestrida utan eger kyrkovärden Nils Pehrsson att till nämnde fjerdingsman återbetala ofvannämnde summa, dock skall kyrkvärden af cassorna tillgodonjuta hvad han genom detta updrag förlorar, å sitt enl. sockenstämmobeslut tillerkända arfvode för sitt besvär i och för
kyrkvärdbefattningen, med updrag[?] till kyrkovärden att ej lemna lån till låntagare med
mindre han förbinder sig betala 6 procent utan bevillningsafdrag.
§ 7 Till socknemännen hemställdes huruvida Svedje byamän få intaga Olof Tallberg såsom
torpare i Bye, hvaremot socknemännen protesterade så vida ej de Bye hemmansegare förbinde
sig att han ej faller socken till last utan att de själfva ansvara för honom.
§ 8 Bond. Er. Pehrsson i Mörviken anmodades att uppgöra ett project till fattigvårdens
framtida reglerande, hvilket han äfven åtog sig.
§ 9 Sockneskrifvaren erinrades att vid nu först skeende uträkning ihogkomma att observera
och debitera socknemännen för den summa som enl. afvittringrättens beslut bör tillfalla
kyrkan i och för Ytterforssa änget neml. 3 r.d. 16 sk. b:co.
Is. Byström
På socknemennens vengnar:
Erik Pehrsson i Mörviken
Jacob Jonsson i Såå

27 september 1840
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 49, ÖLA.

Protocoll hållet i Åhre socknestuga vid allmän sockenstämma den 27 sept. 1840.
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S.d. Efter tillkännagifvande att nämndemannen Pehr Bergström i Svedje efter att hafva blifvit förordnad till fjerdingsman, afsagt sig nämndemans befattningen så valdes nu efter förut
skedd pålysning i hans ställe bonden Nils Nilsson i Björnänge, och eger \derföre/ han efter
erhållande af utdrag af detta protocoll att inställa sig vid nästinstundande laga hösteting med
Undersåkers tingslag den 1 instundande october i Upplands gästgifvaregård för att denna sin
befattning tillträda.
§ 2 Till ledamot vid priscurantens upprättande den 17 instundande october \å Bugårdens
gästgivaregård i Oviken/ i och för markegångstaxans bestämmande för innevarande år valdes
för denna socken f.d. gästgifvaren Pehr Olsson i Uppland, hvilket genom protocollsutdrag
skulle honom till bevis meddelas.
Ut supra
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Nicus Nilson i Renberg

25 oktober 1840
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 51, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 25 oct. 1840.
S.d. Waldes f. gästgifvaren Pehr Olsson i Upland till fullmägtig för socknen vid sammanträdet i Östersund onsdagen den 4 instundande november kl. 10 f.m. angående den
vanliga landsjemnads liqvidationen.
Beslöts att reparation å stallet i Undersåkers prestgård denna höst skulle företagas åtminstone
det nödvendigaste hvad golfvet angår och sedan nästa vår fullgöras så att hela golfvet med
tillbehör blir i fullkomligt skick och att beklädnad å stallet sker vid gödselstaden och anmodades bonden Jacob Pehrsson i Totten \och bond. Mårten Jonsson i Brattland/ att åtaga sig denna
reparation, hvilket \de/ äfven åtogo sig emot erhållande af 6 r.d. r.g:ds för hvarje tolft timmer
\hel lengd/ af 8 tums tjocklek i lillendan beräknadt, sedan det blifvit inlagdt, utom dess för
golffiskar m.m. efter skeende räkning.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Erik Pehrson i Mörviken
Nicus Nilson Skalstugan

4 juli 1841
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 31, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma i Åhre den 4 julii 1841.
§ 1 Upplästes kyrko- och fattig cassornas räkenskaper och för deras närmare granskning
utsågos f.d. fjerdingsmannen Eric Pehrsson i Mörviken och gruffogden herr Nilsson på Fröån.
§2

Följande fattiga erhålla understöd ur fattigcassan:
Sven Borgs enka i Dufed
2.Pehr Erssons enka i Hamre
2.60

Aron Göranssons enka i Sundsvallen
Kerstin Nilsd:r i Medstugan
Kerstin Nilsd:r i Hårbörsta
Dordi Jonsd:r i Lien
Catharina Pehrsd:r i Hamre
Peter Andersson i Wallan
Ol. Hansson i Hårbörsta
Carl Larssons barn i Högen
Kerstin Bertilsd:r, fattighjon

2.2.2.2.2.2.2.2.2.-

§ 3 Erinrades att \all möjlig/ försigtighet bör iakttagas vid ringning med kyrkoklåckorna och
att det tilses att kläppremmen ej förlägges så att klockorna kunna taga skada.
§ 4 I Nils Olssons i Björnänge ställe som afsade sig sexmannabefattningen utsågs bond.
Jacob Jacobsson i samma by.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Erik Pehrson Mörviken
Anders Larsson i Lund

20 november 1841
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 33, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma i Åhre den 20 nov. 1841.
S.d. Då socknemännen nu efter skedd pålysning inträdt i socknestugan för att välja en fullmägtig som bör infinna sig å Hjerpens gästgifvaregård, för att tillika med \Undersåkers/ tingslags öfrige fullmägtige tisdagen den 22 innevarande månad utse en deputerad för tingslaget,
som eger att infinna sig i Östersund den 6:te instundande december för att besluta genom
öfverenskommelse eller votering per capita om sammansättning af den committe, hvilken
årligen intill nästa riksdag ej mindre bör granska och revidera curhus- och lazarettsräkenskaperna för länet, än ock bestämma afgifter, som årligen kan anses behöflig. Blef undertecknad pastor nu dertill \enhälligt/ utsedt.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Erik Pehrsson i Mörviken

Nils Nilsson i Björnänge

9 januari 1842
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 35, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 9 januarii 1842
S.d. Efter förut skedd pålysning inträdde nu socknemännen i socknestugan för att välja fullmägtig vid sammanträdet i Östersund den 29:de i denne månad, der öfverläggning \kommer
att ske/ och yttrande bör afgifvas af landets skjutsskyldige om de med skjuts-gästgifveri
regleringen sammanhang[?] ägande frågor, och blef bonden Eric Ersson i Stamgerde, Undersåkers socken, enhälligt utsedd till fullmägtig \i detta ärende/ för denna socken, hållande
socknemännen för gildt hvad denne fullmegtig lagligen gör och låter.
Is. Byström
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På socknemännens och skjutsskyldiges vägnar:
Erik Pehrsson Mörviken
Nils Pehrsson i Totten
Anders [bomärke] Larsson i Lund

22 maj 1842
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 37, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 22 maji 1842.
§ 1 Upplästes kyrko- och fattigcassans räkenskaper för sistl. år samt godkändes och underskrefvos.
§ 2 I afseende på fattigförsörjningen beslöts att socken för närvarande indelas i 4 rotar efter
antalet af nu varande fattighion och skall Peter Andersson i Wallan få begagna 4 rotan. De
öfriga 3 rotehjonen hafva hvarsin rota enl. förr fattade beslut.
§ 3 Barnaundervisningen bestrides af de förr utsedde barnalärarne och beslöts att Anders
Carlsson skall undervisa barnen i 2:dra och 3 och Anders Berglin uti den 1 och 4 rotan och
upmanades såväl föräldrar som barnalärarne och samvetsgrant iakttaga och med trohet och nit
fullgöra hvar sine åliggande i afseende på barneundervisningen.
§ 4 Som räntan å des medel som utlånas ur härvarande kyrko- och fattigcassor ansågs vara
nog hög då den hittills varit efter 6 pro cento räknadt, hvilket ansågs vara för känbart för
mindre bemedlade, som oftast måste söka lån ur dessa cassor, så beslöts, att den hädanefter
skulle nedsättas till 5 procent, hvaraf kyrkovärden för sitt besvär såsom arfvode får en procent
och de öfriga tillfalla förberörde cassor. Ifrån den innevarande maji komma äfven de låntagare
som redan erhållit lån ur dessa cassor att njuta denna nedsättning till godo.
Emot denna öfverenskommelse protesterade dock gästgifvaren Hans Ersson i Forssa
med påstående att kyrko- och fattigcassorna böra åtminstone åtnjuta 5 procent och att
kyrkovärden i stället för en procent erhåller en bestämd summa årligen, hvarefter såväl nämnde gästgifvare som öfrige socknemännen sluteligen stadnade i det beslut att cassorna tillgodo
njuta 5 procent och att kyrkovärden såsom arfvode erhåller tjugo riksdaler banco årligen för
denna sin befattning, tillsammanslaget af kyrko och fattigcassan, proportioneliter efter cassornas storlek.
§ 5 Sexman Hans Larsson i Mörviken afsade sig sexmansbefattningen och utsågs i hans
ställe bonden Pehr Nilsson i Östlin till sexman i 2:dra rotan.
Is. Byström
På socknemännens vegnar:
Erik Pehrson i Mörviken
Hans Ersson i Forssa
Anders Johansson i Brattland
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19 juni 1842
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 59, ÖLA.

Protocoll hållet vid socknestämman i Åhre den 19 junii 1842
S.d. Upplästes värderingsinstrument öfver den brandskada som natten till den 19 maji timade hos landbonden Carl Andersson i England utan att någon anmärkning dervid gjordes
§ 2 Beslöts att ett exemplar af hofpredikanten m.m. A. A. Afzelii Svenska folkets sagohäfder skall för sockens räkning reqvireras \och/ af kyrkans medel betalas.
Is. Byström
Nils Nilsson i Björnänge
Johan Olausson i Berge

4 september 1842
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 61, ÖLA.

Protocoll hållet vid socknestämman i Åhre den 4 sept. 1842.
S.d. Till följd af Konungens Befallningshafvandes allmänna kungörelse, angående skjutsoch gästgifveriregleringen i Östersund den 14 innevarande månad, förklarade sig socknemännen villja för Åhre socken befullmägtiga samme man, hvilken Kalls socknemän utset till deras
fullmägtig vid ifrågavarandes sammanträde, samt nöjde med hvad detta deras ombud lagligen
gör och låter i detta afseende.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Erik Pehrsson i Mörviken
Jacob Jacobson i Vik

18 september 1842
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 63, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 18 sept. 1842.
S.d. Efter slutad gudstjenst, voro efter förr skedd pålysning socknemännen församlade i
deras socknestuga till följe Konungens respective befallningshafvande i Östersund skrifvelse
af den 20 sistl. aug. rörande myrars aftappning och sjöars senkning inom länet och till hvilket
företag anslag vore beviljadt af rikets högl. ständer vid sist hållen riksdag. Denna Kon.
respect. befallningshafvandes skrifvelse upplästes nu äfven för tillfället och ehuru såsom
socknemännen yttrade sig, några myror af sådan beskaffenhet som ofvan åberopade skrifvelse
omförmäldtes icke funnes inom socken, ville de dock anmäla sig att blifva ihogkomne med
någon andel af förr berörde rikets ständers beviljade statsanslag för att användas till sänkning
af sjöarna Ånn, Bodsjön och Åhresjön, hvilka hvar för sig om de sänkas någre alnar skola
årligen gifva flere hundrade lass foder.
Till vinnande af detta ändamål anhålla derföre socknemännen vördsamlingen, att någon
skicklig man måtte förordnas att anställa undersökning för verställandet af sådan sänkning, då
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de äfven vilja utlåta sig öfver och till hvad del de sjelfva vilja i arbetet deltaga. Såsom tillägg
må nämnas att nästan hela Åhre socken har sitt läge vid och omkring nämnda sjöar.
År och dag som ofvan.
In fidem
J. Gerdlund
Capellan
På socknemännens vägnar:
Er. Pehrsson i Mörviken
Anders Johansson i Brattland
Nils Pehrsson i Totten

13 november 1842
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 66 och 65, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre socknemän den 13:de november 1842
S.d. Enligt 14 dagar förut skedd pålysning om allmän sockenstämma till denna dag med
uppgifvet öfverläggningsämne rörande husmannen Olof Erssons i Handöl vansinniga hustru
Stina samt inhysesmannen Alexander Hurtigs i Dufved sjukliga hustru Lena Jönsdotter, sammanträdde nu socknemännen, och, efter någon öfverläggning, fattade följande beslut:
1:o Som socknemännen förut bekostat husm. Olof Erssons i Handöl vansinniga hustrus resa
till Östersund för att undergå profcur, och, då den ej kunde lyckas, äfven erbudit något bidrag
till hennes inlösande å Hernösands hospital, hvilket anbud hennes slägtingar vägrade antaga,
utan ville heldre sjelfve vårda henne,så ansågo socknemännen sig, åtminstone för närvarande
ej böra betungas af henne, aldrahelst som hennes son Eric Olofsson genom sin åtkomst af
fädernehemmanet var förbunden att hafva omsorg om sina föräldrar, och han ännu var i tillfälle att kunna bestrida detta åliggande, utom det, att någon egentelig vakthållning för dess
moder ännu ej ansågs vara behöflig, hvarföre socknemännen för närvarande frånsade sig all
omvårdnad om förr bemäldte vansinniga hustru.
2:o Hvad inhyses Alexander Hurtigs hustru Lena Jonsdotter angår så ansågs hennes sjukdomstillstånd vara sådant, att hon borde ofördröjligen söka läkarehjelp, men då egna tillgångar saknas för bestridandet af dertill erforderliga omkostnader, föreslogo socknemännen,
att 6 r.d:r 32 sk. b:co borde af fattig-cassan lemnas till bestridande af hennes resa till och från
Östersund, och anhölls att pastor i församlingen täcktes hos vederbörande recommendera
henne till åtnjutande af de förmåner som staten för fattiga sjuka anslagit.
3:o Vid detta tillfälle anmälte klen- och hammarsmedsgesällen Johan Gust. Winge sin önskan, att såsom sockensmed här blifva antagen. Härtill gåfvo socknemännen sitt bifall, åtminstone för ett år, likväl med förbehåll, att han skulle innan detta årets slut förete ett antagligt
prestbevis, hvaraf han nu var i saknad, äfvensom att vid förestående mantalsskrifning sitt pass
uppvisa. Och äger han sedan hos Konungens Höga Befallningshafvande söka stadfästelse.
Slutligen tillsades om detta protocolls justering 14 dagar till.
Åhre socknestuga som ofvan

A. Byström
Adj. past.

Justeradt d. 27 nov. 1842 betyga på socknemännens vägnar:
Anders Larsson i Lund
Nils Pehrson i Totten
Lars Olofsson i Hamre
Erik Pehrsson i Mörviken
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19 februari 1843
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 67, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 19 febr. 1843.
§1

Mantalslängden för år 1843 upplästes och till alla delar riktig befunnen.

§ 2 Till ledamöter i taxeringscommittén d. 25 dennes valdes häradsdomaren Anders Larsson
i Lund och bonden Anders Sundin i Björnäng.
Åhre sockenstuga som ofvan

A. Byström
Loco pastoris

På församlingens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten

Erik Pehrsson i Mörviken

25 juni 1843
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 69, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 25 juni 1843.
§ 1 Upplästes, godkändes och underskrefvos kyrko- och fattigcassans räkenskaper och befunnos den förres behållning utgöra 2024 r.d:r 41 sk:r 4 r.st. b:co och den sednare 836 r.d:r
3 sk:r 7 r.st.
§2

Följande erhålla fattigdel af fattigcassan.
Sven Borgs enka i Dufed
Pehr Ers enka i Hamre
Aron Göranssons enka i Sundsvallen
Eric Olsson i Handöl
Anna Hansdr. i Rensjön
Brita Jacobsdr. i Hårdbörsta
Summa b:co r.d:r

2:.2:.2:
4:
1:
3:16
14:16

§ 3 Beslöts att sockenskrifvaren skall erlägga 3 r.d:r b:co för beklädnaden \af gödselstaden/
å Åhre sockens stall i Undersåkers prestgård, äfvensom 41 sk:r för utdrag af taxeringslängden
för Åhre socken såsom lösen för detsamma till h:r häradsskrifvaren Öhrnel.
§4

Bänkdelning begärdes.

Uppläst och justeradt samma dag
Åhre sockenstuga som ofvan.

Is. Byström

På socknemännens vägnar:
Anders [bomärke] Larsson i Lund
Nils Nilsson i Björnänge
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1 oktober 1843
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 57, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 1 oct. 1843.
S.d. förklarade Åhre socknemän sig nöjde med den fullmägtig som Undersåkers socknemän
väljer såsom sådan, vid priscurantens uppgifvande till förestående markegångstaxas upprättande, som kommer ske måndagen den 16 innevarande månad å Skottgårdens gästgifvaregård
i Oviken.
Is. Byström
På soknemens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Anders Larsson i Lund
Nicus Nilson i Rennberg

12 november 1843
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 71, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 12 nov. 1843.
S.d. På före skedd anmälan af drängen Henric Henricsson i Skalstugan, att han önskade
blifva antagen till sockenskomakare här i socken, hemställdes nu till sockenmännen, huruvida
de ville antaga honom till sockenskomakare, hvartill enhälligt svarades ja och åligger honom
derföre att hos Konungens Befallningshafvande söka gerningsbref.
§ 2 Socknesmeden Carl Gustaf Winge, som sistl. år blef skattskrifven härstädes såsom
socknesmed ansågo \socknemännen nu såsom/ mindre ordentlig och arbetsför hvarföre nu
socknemännen uppsade honom från denna befattning och att han således för kommande år ej
härstädes får mantalsskrifvas.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Erik Pehrsson i Mörviken
Anders Larsson i Lund
Nils Pehrsson i Totten

21 januari 1844
Källa: Åres kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 73, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 21 jan. 1844.
S.d. Till följe af Konungens Befallningshafvandes skrifvelse af den 28 nov. sistl. år \till
undertecknad past./ blef kyrkvärden Nils Pehrsson i Totten vald att såsom sockens fullmägtig
infinna sig i Undersåkers sockenstuga första söndagen i februari månad för att välja
ordförande och ledamöter i socknenämnden uti Åhre. Och förklarade sig socknemännen
ärkänna \anse[?]/ som gildt hvad denna deras fullmägtig lagligen gör och låter.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
J. Nilsson
Erik Pehrson Mörviken
Johan Olausson i Högen
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2 juni 1844
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid 77, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre sockenstuga den 2 juni 1844.
§ 1 Uplästes kyrko- och fattigcassans räkenskaper för sistl. år och befanns den förres behållning vid 1 maji innevarande år vara 2.164 r.d:r 4 sk. 7 r.st. b:co och den sednares 806 r.d:r
14 sk. 5 r.st. b:co samt godkändes.
§ 2 Beslöts att kyrkvaktaren hädanefter skall utan ersättning af fattigcassan gräfva för afledne fattige rotehjonen gratis.
Följande fattige erhålla understöd af fattigcassan enligt socknemännens beslut:
Sven Borgs enka Dufved
2. Pehr Erssons enka i Hamre
2. Aron Göranssons enka i Sundsvallen
2. Eric Olssons enka i Handöl
3.16
Brita Jacobsdr. i Hårbörsta
3.16
Angående gamla pigan Kerstin Olsdr. i Brattland, som äfven anmäldes vara i behof af understöd beslöts att hennes förmyndare Jon Ersson i nämnde by bör till nästblifvande sockenstämma upplysa och rett visa huru det förhåller sig med det arf han för hennes räkning
förvaltar.
Enkan Kerstin Bertilsdr.
1.16
Do Sara Olsdr.
1.16

§3

Is. Byström
På församlingens vägnar:
Erik Pehrsson i Mörviken
Jöns Göransson England

24 juni 1844
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid 81-82, ÖLA.

Protokoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 24 juni 1844.
S.d. På begäran af f. fjerdingsmannen \Eric Pehrsson i Mörviken/ hade sockenstämman till
denna \dag blifvit i behörig ordning/ utlyst för att öfverlägga och besluta om följande ärender.
1:o Om fullgörande af de föreskrifter, fastställd brandstodsförening innehålla. Och beslöto
socknemännen att denna gemensamma ekonomiska angelägenhet skulle uppdragas åt socknemännen att ytterligare \derom/ öfverlägga och om det fattade beslutet gifva socknemännen
del.
2:o Om nödvändigheten af att erhålla en ny utsyning till en bättre ordnad landsväg igenom
socken eller ock i motsatt förhållande då bibehålla gamla vägens bredd, äfven uppdrogs detta
ärende åt soknemännen.
3
Att öfverlägga om ett ändamålsenligare befrämjande af redigare och ordentligare uppgifter till mantalsskrifningarne för kommande tid än de hitintils vanliga. Och hvarå det
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enhälliga yttrande lemnades, att hvar och en husbonde må enligt gällande författningar sjelf
draga omsorg om riktig uppgift i detta afseende, först till kyrkobokens justerande och sedan
till mantalsskrifningen
Is. Byström
Sexmännen Pehr Nilsson i Lien och Jacob Jacobsson i Björnänge, Nils Nilsson i Medstugan,
samt Petrus Mathsson i Klockan afsade sig sexmannabefattnuingen och blefvo i deras ställe
utsedde bond. Heming Jacobsson i Hårbörsta i 1:a rotan, Grels Jöns i Berge i 2:a rotan och
Lars Andersson i Wallan, samt Henric Göransson i Medstugan i 4:e rotan. Till fullmäktig vid
ekonomiska besigtningen i Undersåkers prestbord den 5 och 6 julii utsågs bond. Anders
Sundin i Björnänge.
Is. Byström
På socknemännens vägnar
Nils Nilsson i Björnänge
Grels Jönsson i Berge
Pehr Nilsson i Lien

29 september 1844
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid 83, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma i Åhre den 29 sept. 1844.
S.d. Förklarade socknemännen sig vilja förena om samma fullmägtig vid priscurantens uprättande, till förestående markegångssättning den 16 nästinstundande october å Skottgårdens
gästgivaregård i Owiken, som Undersåkers socknemän nästkommande söndag komma att
utse.
§ 2 Likaledes yttrade socknemännen att de ansågo mindre nödigt att utse någon särskild
fullmägtig vid syn å förrättad reparation å sätesbyggningen i Undersåkers prestgård och färganstrykningen å samma byggning som i morgon kommer att ske, utan förklarade sig nöjde
med hvad de öfriga socknarnas fullmägtige dervid göra och låta.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Erik Pehrson i Mörviken
Nils Nilsson i Björnänge

Nils Pehrsson i Totten

10 november 1844
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid 85, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 10:de november 1844.
S.d. Tillkännagafs behofvet af en sockenskräddare här i socken, och tillika underrättades
socknemännen att drängen Olof Prestberg i Wik förklarat sig nöjd att åtaga sig denna befattning och som han i detta afseende ansågs skicklig och för öfrigt gjort sig känd för
ordentlighet, så förklarade sig socknemännen nöjde att honom till sockenskräddare härstädes
antaga. Hvarföre han hos Konungens Befallningshafvande eger att anmäla sig till erhållande
af gerningsbref.
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§
Undertecknad ordförande anmodades att å socknens vägnar medtala torparen Lars
Olsson i Undersåkers prestgård att fullgöra den reparation å socknens stall derstädes, som vid
sist hållen ekonomisk besigtning blifvit föreskrifven, emot den ersättning, som å besigtningsprotocollet finnes upptagen.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Anders Edlund i Brattland

8 december 1844
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid 87, ÖLA.

Protocoll hållet vid socknestämman i Åhre den 8 dec. 1844.
S.d. Till följe af Konungs Befallningshafvandes i länets skrifvelse den 6 nov. \sistl/. angående Kungl. Maijt:s nådige beslut om lindring i rustnings- och roteringsbördan m.m. valdes
kronofjerdingsmannen Lars Eliasson i Äggen, Mörsil socken att såsom deputerad för rustnings- och roteringsskyldige hemmansegare i Åhre socken, äfven som innehafvare af hjelpoch strö-rotar samt inquarteringshemman, inställa sig i Östersund den 16:de innevarande månad för att uppbära och qvittera sockens tillkommande andel af understödet, äfven som att
yttra sig om det öfriga som nämnde skrifvelse omförmäler.
Is. Byström
På rustnings- och roteringsskyldiges m.m. vägnar:
Hans Ersson Häggsjön
Pehr Jönsson, sockenskrifvare i Åhre

24 mars 1845
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid 89, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre socknemän den 24 mars 1845.
S.d. Efter lagligen utlyst sockenstämma till denne dag, sammanträdde socknemännen i
sockenstugan för att välja en fullmägtig, som vid nästinstundande vårting med Undersåkers
tingslag i Myckelgård, 4:de rättegångsdagen, bör sig infinna för att yttra sig, rörande det
äskade brandstodet till boställsinnehafvaren å Hårdsta boställe herr löjtnant Köhl, och valdes
enhälligt dertill häradsdomaren Anders Larsson i Lund, hvilken äger att lagligen göra och låta,
och skall detta genom protocollsutdrag honom Anders Larsson till bevis meddelas.
Åhre socknestuga som ofvan
A. Byström
Adj. past.
Å socknemännens vägnar:
Eric Pehrsson i Mörviken
Nils Pehrsson i Totten
Nils Nilsson i Björnänge
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24 juni 1845
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 91, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 24 juni 1845.
S.d. Upplästes och godkändes kyrko- och fattigcassans räkenskaper för sistl. år och befanns
den förra cassans behållning den 1 maj innevarande år vara 2303: 14: 5 b:co och den sednare
915: 12: 2 b:co.
§ 2 F. d. kronofjerdingsmannen Eric Pehrsson i Mörviken valdes enhälligt till sockens deputerad vid sammanträdet i Östersund den 26:te innevarande månad kl. 10 f.m, rörande gästgifveriskjutsregleringen och de af skolstyrelsen såsom nödige ansedde reparationer af skolungdomens boningshus vid Frösö skola etc; att å socknemännens vägnar höras och besluta i
dessa ärender.
§ 3 Följande äro rotehjon för närvarande: Kerstin Bertilsd:r i första rotan, Sara Olsd:r i
andra rotan, Emfrid Olsd:r i 3:dje d:o, Elin Olsd:r i 4 d:o, och böra enligt författningarna
socknemännen deltaga och bidraga i utgifts och omkostnads bestridande till de fattigas underhåll i mån af hemmantalet, och bör sockenskrifvaren uppgöra uträkning \och fördelning/ för
hvarje rotehjon
§ [4] Af socknens fattiga få följande understöd af fattigcassan neml.
Aron Göranssons enka i Sundsvallen
Eric Ols. enka i Handöl
Brita Jacobsd:r i Hårbörsta
Kerstin Nilsd:r ibidem
Dordi Jond:r i socken
Olaus Pehrsson i Rännsjön
Peter Jonsson i Handöl

b:co r.d:r

2. 3. 16
4. 1.32
1.32
3.16
3.16
17: 16

Hvad gamla pigan Kerstin Olsd:r i Brattland angår så beslöts att hennes förmyndare Jon
Ersson i Brattland bör inför socknenämnden upplysa och redovisa huru det förhåller sig med
det arf han för hennes räkning emottagit och förvaltat. Befinnas hon verkligen vara i behof så
får äfven hon af fattigcassan understöd 2 r.d:r b:co.
Till ledamöter i den blifvande skolstyrelsen vid fasta skolan härstädes valdes kyrkovärden
Nils Pehrsson i Totten, bonden Jonas Pehrsson i Nordhallen, Mårten Nilsson i Tångböle.
Sockens skolmästare Anders Carlsson och Anders Berglin fortsätta med barnaundervisning
till församlingens nöje.
Is. Byström
På församlingens vägnar:
Anders Larsson i Lund
Anders Hansson i Forssa
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19 juli 1845
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid.107, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 19 juli 1845.
S.d. Såsom tillsyningsmän å försvarslösa personer inom socken, till följe af Kongl. Majt:s
nådiga stadga angående försvarslösa personer af den 29 nästl. maji, valdes nu bond. Nils
Nicolausson i Rennberg, ifrån och med Rennberg till och med Handöl samt fjellstugorna,
bond. Jonas Pehrsson i Nordhallen, ifrån och med Häggsjön till och med England, samt
häradsdomaren Anders Larsson i Lund från och med östra England till och med Brattland.
§ 2 Socknemännen förklarade sig enhälligt ej vilja skicka eller utse någon fullmägtig till
gällstämman i Undersåker, näst kommande söndag för att välja fullmägtig, som bör för tingslaget infinna sig i Östersund för att välja ledamot jemte suppleant uti indelnings commission,
utan att de \vilja/ önska förena sig med Kopparverkets ombud som troligen infinner sig å föreskrifven dag i Östersund vid förr berörde sammanträde.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Grels Jönsson i Berge

12 oktober 1845
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 97-98, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän gällstämma i Åhre den 12 oct. 1845.
S.d. Till följe af Konungens Befallningshafvandes skrifvelse till undertecknad ordförande af
den 13 sistl. sept. med anmodan att i allmän gällstämma med Undersåkers pastorat höra menigheterne huruvida de vilja utgöra kostnadsfria handtlangningsdagsverken vid granskningen
af den undersökning som kommer att förrättas vid det uppgjorda förslaget till omläggning af
allmänna landsvägen genom Undersåkers pastorat, sammanträdde nu efter behörig kungörelse
\jemte/ undertecknad pastor, fullmegtige från Undersåker f.d. kronofjerdingsmannen Ol. Ed,
bonden Anders Johansson i Konäs såsom fullmägtig för Kalls socken, från Mörsills socken
var ingen fullmägtig närvarande, samt Åhre socknemän.
Efter framställningen af detta ärende förklarade sig samteligen villiga att vid den ifrågavarande undersökningen utgöra kostnadsfria handtlangningsdagsverken, neml. hvarje
socken, hvar för sin andel af vägen, med förbehåll af fullmägtigen för Kalls socken, som för
sina committerade förklarade sig ej vilja utgöra några handtlangningsdagsverken, emedan de
ej hafva någon del i den landsväg som är i fråga \och som/ kommer att omläggas.
§ 2 Till fullmägtig för Undersåkers tingslag valdes gästgifvaren Eric Larson Edlund i Stamgärde att infinna sig å Skottgårdens gästgifvaregård i Oviken, onsdagen den 15:de innevarande månad för att jemte kronofogden i orten anteckna de gångbara eller föranat[?]
sannolikast förmodade varupriser hvilka böra tjena till underrättelse och upplysning vid den
förestående markegångssättningen.
§ 3 Wid den blifvande undersökningen som kommer att förrättas vid det uppgjorda
förslaget till omläggning af allmänna landsvägen genom Åhre socken, valdes nu f.d.
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kronofjerdingsmannen Eric Pehrsson i Mörviken och häradsdomaren Anders Larsson i Lund
att vara närvarande för att meddela nödiga upplysningar och att tillika kalla erforderliga
handtlangningsmän.
Is. Byström
På tingslagsboernes vägnar:
Olof Ed i Stamgerde
Anders Johansson i Konäs
Nils Nilsson i Björnänge
Lars Jonson i Brattland

7 december 1845
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 99-100, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 7 dec. 1845.
§ 1 Till följe af Konungens Befallningshafvandes aflåtne skrifvelse till undertecknad ordförande af den 4:de innevarande månad, med tillkännagifvande att fullmägtigen för Undersåkers tingslag, kronofjerdingsmannen Lars Eliasson i Äggen, vid sednaste sammanträdet med
landets deputerade angående contubernium vid blifvande Elemäntarskolan i Östersund, sig
icke infann utan lemnat uppdrag åt [namn saknas] att på hans vägnar föra tingslagets talan,
och denne frånsade tingslaget all delaktighet i byggnaden, likasom rättigheten för tingslagets
invånare att framdeles för sina barn begagna contubernium. Och då fullmägtigen icke var
berättigad af församlingarna att skicka en annan i sitt ställe, och Konungens Befallningshafvande ansåg nödigt att i en så vigtig fråga lemna församlingarna tillfälle att sjelfva yttra
sig, sammanträdde nu socknemännen efter behörigen skedd pålysning, och sedan församlingens uppmärksamhet blifvit fästad på ärendets vigt och de fördelar som igenom ifrågavarande
contubernii inrättning bereder landet, förklarade sig församlingens ledamöter enhälligt beredvilliga att deltaga i ofvannämnde contubernii byggnad med anhållan att Konungens Befallningshafvande täcktes hos Kongl. Maj:t anhålla, att den del af capitationsafgiften för nästa år
som enligt rikets ständers beslut vid sistl. riksdagen framgent får disponeras för folkskolorna
måtte dertill få användas.
Bönderna Jacob Jönsson i Så \och Anders Hjerpe i Berge/ afsade sig dock delacktigheten
och deltagandet uti ifrågavarande byggnad.
§ 2 Widare föredrogs ärendet angående sammanskott till de af missväxt nödlidande i
Sveriges södra provinser, hvarpå enhälligt yttrades, att hvar och en efter råd och lägenhet ville
till detta sammanskott bidraga och lofvade f.d. kronofjerdingsmannen Eric Pehrsson i Mörviken att till vinnande af ändamålet upprätta anteckningslistor till vissa i hvarje rotar för att
begagnas wid den blifvande insamlingen, hvarefter de insamlade medlen \aflemnas till/
sexmännen i hvarje rota, som slutligen öfverlämnar dem till undertecknad pastor
Is. Byström
På församlingens vägnar:
Mårten Stafanson i Lien
Jakob Jakobson i Biörnenge
Grels Jönsson i Berge
Erik Pehrsson i Mörviken
Är någon för öfrigt med beslutet missnöjd, må han söka ändring deri genom besvär, som ingifvas hos Konungens Befallningshafvande i länet, innan kl. 12 å trettionde dagen eller, om
helgedag infaller, dagen derefter, räknad antingen från beslutets kungörande eller deraf
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bevisligen erhållen del, den dagen oräknad, då sådan skett, börande den med beslutet
missnöjde bifoga sine besvär, ej allenast det öfverklagade beslutet, utan äfven bevis, när
detsamma kungjordes, eller blef honom tillstäldt, åliggande jemväl den klagande, att inom 14
dagar efter det besvären sednast inlemnas å ort som vederbör, till socknestämmans ordförande
aflemna diarii utdrag öfver besvärens inlemnande. Försummas hvad sålunda är föreskrifvet,
vinner beslutet laga kraft.
Is. Byström
Kungjordt från predikostolen i Åhre kyrka d. 26 dec. 1845 af A. Byström

15 februari 1846
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 101, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 15 febr. 1846.
S.d. Efter förr skedd behörig pålysning sammanträdde nu socknemännen för att öfverlägga
och samråda angående sköttsel och vård om den sjukliga enkan Brita Jacobsd:r i Hårbörsta
och beslöts nu att som sockenhjonet enkan Emfrid Olsd:r uti 3:dje rotan nu med döden afgått
så skulle nämnde sjukliga \enka/ nu få uti denna rota komma i åtnjutande af vanlig fattigvård.
Is. Byström
På församlingens vägnar:
Nils Nilsson i Björnänge
Jacob Jacobson ibidem
Wid denna sockenstämma uppwisades af bonden Johan Pehrsson i Dufed och torparen Jonas
Mårtensson på Bådsjöedet huden af en större björn, hvarvid af socknemännen intygades att de
nämde personer utom skottgång[?] för 3:ne veckor sedan fångade nämnde björn, hvilket
genom protocolls utdrag skulle även til bevis meddelas.
Is. Byström
Nils Nilsson och Jacob Jacobsson i Björnänge

24 juni 1846
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 103, ÖLA.

Protocoll hållet wid allmän sockenstämma i Åhre den 24 juni 1846.
§ 1 Upplästes sistl. års kyrko- och fattigcasse räkningarne och godkändes. Den förras behållning var 2447:11:6 b:co, och den sednare 950:27:10 samma mynt.
§ 2 Socknemännen beslöto att till den tid Kungl. Maijt:s nådiga stadga angående folkundervisningen i riket af den 18 juni 1842 \föreskrifver/, inrätta folkskola härstädes samt anskaffa
lärare, men som den afgift socknemännen redan sig åtaget, af 4 sk:r b:co af hvarje mantalsskrifven person, och hvad som inflyter genom halfva skydssafgiftens upbärande ändock blir
otillräckligt till lärarens aflönande, och för honom erforderlig bostads anskaffande samt förseende med bränsle och sommarbete samt vinterfoder för en ko, så förklarade socknemännen
sin önskan att deras behof af de redan genom Kungl. Maij:t nådiga bref den 15 febr. 1844
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\ beviljade anslagen / måtte hos högvördige h:r doctorn och biskopen, samt Konungens Befallningshafvande, anmälas för att Kongl. Maj:t tillstyrka bifall till erhållande af detta anslag.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Anders Larssson i Lund
Erik Pehrson Mörviken

16 augusti 1846
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 109, ÖLA.

Protocoll hållet med Åhre socken den 16 aug. 1846.
S.d. I afseende den sjuka och afsigkomne Nils Grönlund i Äggesjö fattades det beslut, att
han med det första skulle, på socknens bekostnad, afsändas till Östersund att der söka undfå
någon lekarewård och biträde, och åtog \sig/ förre bonden Jonas Jönsson i Så att emottaga
patienten och ansvara för hans säkra framkomst till bestämd ort. För sitt beswär åtnjuter han
en r.d. r.g:s dagligen, så länge han behöfwer för fram och återresan. Jonas Jonsson bör
emedlertid anmäla sig vid framresan hos herr kyrkoherden Byström, hvilken benäget torde å
socknens wägnar recommendera till det bästa patienten, att erhålla fri säng å lazaret, så snart
sig göra låter.
In fidem
J. Gerdlund

13 september 1846
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 111, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling d. 13:de september 1846.
S.d. Till följe af Konungens Befallningshafwandes till herr pastor Byström aflåtne skrifvelse
af den 15:de nästlidne augusti sammanträdde Åhre församlings ledamöter efter förut i laglig
tid skedd pålysning och tillfrågades huruvida de ännu, sedan Kongl. Maj:t i nåder funnit för
godt afslå den i underdånighet gjorda begäran, att till bestridande af erforderlige kostnader för
tillvägabringande af ett contubernium vid den blifwande Elementarskolan i Östersund, utöfver
hwad, som kunde godtgöras af försäljningsmedlen för gamla contubernii byggnaden å Frösön,
få a[n]vända den andel för ett år uti nedsättningen af personliga skyddsafgiften, som enligt
rikets ständers vid sista riksdag fattade beslut, ifrån och med innevarande år får uppbäras till
bidrag för folkskolorna, wille vidhålla sitt för fattade beslut om bidrag till ifrågavarande contubernii byggnad, hvarpå svarades, det de så mycket mindre wille frångå sitt förr lemnade
beslut till bidrag i kostnaderne för den blifvande contuberniibyggnaden, som de dervid icke
fästade några vilkor, utan förklarade sej nu nöjde att efter sin andel bidraga, (dock med det
förbehåll att äfven öfrige tingslag) så framt öfrige länets tingslager derpå ingå.
Ut supra
På socknemännens wägnar:
Erik Pehrsson i Mörviken
Mårten Staffanson i Lien
Johan Olausson i Berge

J. Staflin
Nils Nicusson i Rennberg
Nils Nilsson i Björnänge
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27 september 1846
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 113, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstemma i Åhre den 27 sept. 1846.
S.d. Waldes bonden Jacob Jacobsson i Björnänge att såsom sockens fullmägtig infinna sig i
Kall söndagen den 4 nästkommande october för att wid den derstädes pålysta allmänna gällstämman till följe af herr lagmannen och riddaren J. M. Behms skrifvelse till undertecknad
ordförande angående särskildta häradsfängelser af den 4:de innevarande månad, i öfverläggningarne och beslutet deltaga.
Is. Byström
På församlingens vägnar:
Nils Nilsson i Björnänge
Johan Olausson i Berge
Pehr Pehrsson i Staa

6 december 1846
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 117, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 6 dec. 1846.
S.d. Efter behörigen skedd pålysning sammanträdde nu efter slutad gudstjenst Åhre socknemän för att ytterligare öfverlägga och besluta angående den blifvande folkskolan härstädes,
som, enligt Kungl. Majt:s nådige stadga angående folkundervisningen i riket af den 18 junii
1842, bör såväl i afseende på lärares anskaffande som skolans inrättande sättas i verket innan
den 18:de juni nästinstundande år, hvartill församlingen sig äfven redan förbundit enligt
sockenstämmobeslut af den 24 juni innevarande år. Och erinrades nu om nödvändigheten att
ombesörja tjenlig bostad för läraren m.m. samt anskaffa tjenliga rum för skolan äfvensom
bestämma de ställen hvarest undervisning skall meddelas, så ock utse tillreckligt antal ledamöter i skolstyrelsen. Hvarefter socknemännen stadnade i det beslut att de redan utsedts.
Ledamöterna i socknenämnden uppdrogs att uppgöra ett förslag rörande besked för
blifvande läraren, äfvensom de ställen inom socken der barnaundervisningen kommer att hållas, med hvad dertill hörer. Hvad ledamöter i skolstyrelsen angår, så utsågs nu i den aflidne
bonden Mårten Nilssons i Tångböle ställe bonden Nils Nicusson i Renberg, utom dess valdes
bokhållaren Jonas Nilsson i Svedje, därjemte utsågs såsom suppleanter, uti 1:sta rotan nämndeman Nils Nilsson i Björnänge, uti 2:dra rotan bonden Grels Jönsson i Berge, i 3:dje rotan
bonden Ol. Larsson i Hamre, i 4:de rotan bonden Pehr Pehrsson i Sta, och beslöts att dessa
ledamöter och suppleanter utsågos för 1 år från den 18:de juni nästkommande år
Is. Byström
På socknemännens wägnar:
A. Sundin i Björnenge
Jonas Andersson i Bräcke
Johan Olausson i Berge
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30 januari 1847
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA. (AD bild 530)

Protokoll hållet vid sammantredet af Åhre sockennemd den 30:de januari 1847.
S.d. Företog sig nemden att efterkomma det beslut som i allmen sockenstemma den 6:te
sistledne december blifvit fattad. Sedan att fråga då förehades om ett bestemd afgörande, huru
med folkskoleinrettningen borde förfaras, öfverlemnades detta erende i hela sin vidd til
sockennemdens nermare öfvervegande, hvarpå ledamöterna efter för sig gången diskutering i
emnet, stannade i följande beslut och utlåtanden.
1:o Wad sjelva skolans statjonering vidkom, upkom söndring emellan ledamöterne således:
att östra deln af socken och des ombud vill uteslutande anlegga skola inwid kyrkan, och
lemnade den westra deln och des ledamöter öppet att antingen deltaga i inrettningen på först
nemde stelle, heller och om de funno för sig lempligare att för enskild provins anstella skola
på en af Duweds byemens dem anvisat och erbjuden plats. Ledamöterne åter för westra deln
af socken önskar att fast skola borde på ett stelle anleggas, och valde derwid uteslutande den
af Duweds byamen, erbjudna plats. Dåck woro parterne enhelligt enige derom att en lerare
borde begagnas. Och skulle denna tvist wid nest blifvande sockenstemma afgöras hvilkendera
af de valde stattjonerne skulle antagas, och önskade slutligen ledamöterne för westra deln af
socken att wederbörande som tillkomma öfverinseende af sådane beslut och öfverlegningar
som åt sockennemd blifvit updragen, borde sig uti det omtvistade emnet utlåta.
2:do Den lön som enlikt Kungl. Maijest. nådiga stadga til minimi beloppet bör för skolleraren utgå, äfvensom tio r.d:r banco årligen för en skolpiga bör gennom sockenskrifvarens
försorg åhrligen indrifvas efter socknens folkmängd af warje skattskrifven person i den
ordning och til dett belopp nemde förordning dels i contant dels och in natura föreskrifver.
Efven som af warje åhrs deröfver hållna sockenstemmobeslut bestående belop, och må tils
widare en afgift af 8 sk. banco af varje barn som begagnar skolan hertil ingå. Dåck med undantag af dem som åhrligen erhålla understöd af fattigwården heller sådane som gennom
sockenstemmobeslut åhrligen kunna afkortas och er warje hemmansegare answarig at det
belopp som för de på hans egor boende skattskrifvne personer utbettala.
Och hermed slutades sammantredet för denna gång, af dag som åfwan, hvilkett med våra
namn erkjennes.
Erik Pehrsson i Mörviken
Anders Larsson i Lund
Nicus Nilson i Skalstugan
J. Nilsson i Björnänge
Nils Nilsson i Björänge
Nils Niccusson i Rennberg
Jonas Pehrsson i Nordhallen
Olof Larsson i Hamre
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14 februari 1847
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 119, ÖLA.

Protocoll, hållet vid socknestämman i Åhre den 14 febr. 1847.
S.d. Blef kronofjerdingsmannen Pehr Bergström i Svedje utsedd till sockens ombud vid
brandsyn i Grötom, Kalls socken, hos bond. Bengt Pehrsson, den 16:de innevarande månad.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Johan Olausson i Berge

13 mars 1847
[Sockenstämma hölls denna dag, men protokoll saknas. Se nedan i protokollsutdrag från
Härnösands konsistorium den 1 dec. 1847, och sockenstämmoprotokoll den 20 febr. 1848.]

24 juni 1847
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 123, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 24 juni 1847.
§ 1 Kyrko- och fattigcassans räkenskaper för sistl. år upplästes och godkändes. Kyrkocassans behållning fanns vara 2627 r.d:r 29 sk:r och 7 r.st b:co och fattigcassans behållning
1007 r.d:r 43 sk. och 8 r.st b:co.
§ 2 Beslöts att nästa höst undervisningen vid ambulatoriska folkskolorna skall börjas och
hållas i Mörviken till en början för ett år.
§ 3 Hvad förslaget till reglemente för folkskolor angår beslöts att detta förslag skulle antagas med den ändring i 3 cap. 1 §, att årliga lärotiden indelas i 2:ne terminer, den förre från
början af februari till midsommaren, med en en veckas ledighet under påsk[?] helgen, den
sednare från början af sept. till medlet af dec. Intagningen i skolan må ej uppskjutas längre än
till slutet af sjunde året.
§ [4] Läraren åtnjuter i årlig lön minimum af hvad skolstadgan föreskrifver. Så länge bostad
saknas för läraren så eger han att erhålla ersättning derför, som ock för bränsle och koföda
§ [5] Hvad ved och ljus för skolan angår ansåg socknemännen att derom böra barnens föräldrar ombesörja.
§ [6] Rörande postinspector Charliers beger[an] att få 1 sk. b:co för det han skickar enskildas
bref, svarades, att som så få voro närvarande kunde derom ej något afgöras
På socknemennens vengnar:
Erik Pehrsson i Mörviken

Is. Byström
Pehr Pehrsson i Staa

Justeradt den 4 juli 1847

Is. Byström
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26 september 1847
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 125, ÖLA.

Protocoll, hållet i Åhre församling med Åhre församling den 26 sept. 1847.
S.d. Då brukeligt warit hafver icke flere än en fullmägtig warit utsedd för pastoratet i afseende på markegångssättningen, så ville socknemännen förena sig med Undersåkers, Mörsils
och Kall om den samma person, hvilken desse socknar wällja, i och för dessa ärende.
År och dag som ofvan
J. Gerdlund
Com. loc.
På socknemännens vägnar:
J. Nilsson i Svedje
Nicus Nilson i Skalstugan

7 november 1847
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 129, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 7:de november 1847.
S.d. Förekom fråga om en läkares stationerande inom Undersåkers socken, hvilken läkare
skulle blifva gemensam för hela Undersåkers pastorat och deraf hafva sin årliga lön. På wäckt
fråga derom att saken skulle hafva varit föredragen för någon tid sedan, svarades att sådant
icke wore för Åhre sockens ledamöter bekant, utan wille de nu endast afvakta tiden då
närmare blir bestemdt hvar läkaren kommer att stationeras, och wille de derefter vidare yttra
sig i ämnet.
Ut supra
J. Staflin
På socknemännens vägnar:
Erik Pehrsson, Mörviken
Nils Nilsson i Björnänge

21 november 1847
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 127-128, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän socknstämma med Åhre församling den 21 nov 1847.
§ 1 Sedan socknemännen, efter slutad gudstjenst idag sammantredt, dertill kallade i laglig
ordning, anstäldes wal till ordförande för Brandstodscommitéen i Åhre district och föll dervid
förtroendet på bonden Nils Nickusson i Rennberg, hvilken, ehuru med någon invändning och
wägran, dock sluteligen lät finna sig benägen att detsamma sig åtaga. Till ledamöter i samma
committé utsågos bönderna Nils Nilsson i Björnänge och Grels Jönsson i Berge, samt till
supleanter gästgifvaren Anders Hansson i Forssa och bonden Jonas Pärsson i Nordhallen.
§ 2 Till ledamot i Sparbankscommittéen för Undersåkers, Mörsils och Åhre district valdes
bonden Lars Jonsson i Brattland.
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§ 3 Och sluteligen hvad vidkommer särskild aflöning till blifvande extra provincialläkare
inom detta pastorat, vill socknemännen icke undandraga sig, att efterkomma hvad redan 1841
i detta afseende war utfästat, dock wille de hafva det förbehållet gjort att läkare skulle hafva
sin station inom Undersåker. I annor händelse wille de icke widkännas någon särskild afgift.
År och dag som ofv.
J. Gerdlund
Capellan
På socknemännens wägnar:
Nils Pärsson i Totten
Johan Olausson i Berge
J. Nilsson i Swedje
Uppläst och justerat samma dag
J. Nilsson i Swedje
Johan Olausson i Berge

1 december 1847
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 131-133, ÖLA.
Sockenstämmoprotokollet den 13 mars 1847 saknas i Åre kyrkoarkiv.

Utdrag af protocollet, hållit wid Hernösandz Consistorium den 1 december 1847.
§ 15 Hos Consistorium hade uti ingifwen skrift Nils Niccusson i Rennberg och Anders Hansson i Forssa, enligt uppgift, på westra rotarnes af Åhre socken wägnar, anfört besvär öfwer
innehållet af ett, skriften bifogadt, protocoll hållit wid allmän socknestämma med Åhre församling den 13:de mars 1847, hwaraf inhämtades att, sedan församlingen efter wederbörligen
skedd pålysning företagit öfwerläggning om den af socknenämnden, enligt bifogadt protocoll,
redan förut till pröfning och jemkning förehafda frågan om plats för församlingens folkskolehus, hwarwid församlingens twänne östra rotar önskade att skolhuset måtte uppföras å en
af kyrkoherden Byström inwid kyrkan upplåten plats, men de twänne vestra rotarne deremot
yrkade dess uppförande inwid Dufwed eller Staa, och efter det flera försök till jemkning
emellan de stridiga meningarne blifwit gjorde, saken slutats på det sätt, att ledamöterna inom
de twenne östra rotarna förklarade sig sinnade att genast efter justeringen af det wid socknestämman förda protocoll företaga byggnaden hwarjemte de westra rotarna, i fall de wille deri
deltaga, borde sig dertill anmäla inom en månad derefter, till stöd för hwilka besvär klaganderne hufwudsakligen anfört dels att det socknenämndens protocoll, hwilket lagts till
grund för öfwerläggningen wid nämnde socknestämma, skulle wara origtigt enär det ej fullständigt uptoge hwad som derwid blefwo beslutat, dels ock att då församlingens östra rotar
endast genom maktspråk sökt förmå den westra till skolhusets uppförande wid kyrkan, utan
att de förmått wederlägga de skäl deremot, som dessa förmenade sig hafwa anfört, de ansågo
sig hafwa skäl att under protest mot det öfwerklagade beslutet, yrka att allmän omröstning
måtte försiggå, såsom orden lyda ”för en lärare och en fast skola och om stället eller lokalen
för den sednares uppförande räknadt efter den inom i församlingen skattskrifna folknumern,
då hwar och en äger rätt att gifwa sitt weto eller motsatsen.”
Hwad sålunda anfördt blifwit jemte hwad handlingarne i målet för öfrigt innehålla, tog
Consistorum i behörigt öfwerwägande, och alldenstund det af klaganderna omrörda socknestämmo protocoll befinnes i så måtto ofullständigt ock saknande laglig form, att det ej innehåller något genom pluraliteten af närwarande röstägare bestämdt beslut, utan endast antyder
att församlingens östra och westra rotar stannat i motsatta åsigter hwilka icke kunnat sammanjemkas. Fördenskull pröfwade Consistorium skäligt, med ogillande af målets behandling,
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återförwisa ärendet till handläggning wid ny socknestämma på sätt författningarne derom
föreskrifwa. Hwaröfwer utdrag af protocollen skall meddelas ej mindre klaganderna, än ock
kyrkoherden Byström till behörig efterrättelse.
Den härmed missnöjde har att sina besvär hos Kungl. Maj:t uti ecclesiastique departementet i underdånighet anföra inom trettio dagar härefter, eller alldra sist före klockan tolf på
dagen den trettiondeförsta innewarande december och inom samma tid Consistorio skrifteligen eller wid något dess sammanträde till protcollet mundteligen tillkännagifwa om
härutinnan ändring sökes, samt i fall af sådan anmälan åter inom andra trettio dagar ifrån
sistnämnde dag eller alldra sist före klockan tolf den trettiondeförsta januari nästkommande år
1848, med bewis ifrån det Kungl. Departementet inför Consistorium styrka att besvären
fullföljde blifwit, så kärt honom wara vill, att med sin talan bibehållnen warda
År och dag som ofwan

In fidem
And. Sidenus [?]

23 januari 1848
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 137, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 23 januari 1848.
S.d. Efter behörigen skedd pålysning sammanträdde nu, jemte undertecknad ordförande,
Åhre socknemän för att välja ordförande och ledamöter uti socknenämnden här i församlingen
i de afgåendes ställe, och valdes nu till ordförande uti denna nämnd bonden Mårten Stephansson i Lien, och till ledamöter bönderne Lars Stadig i Brattland för östra rotan, Nicolaus
Olsson i Totten för medlersta rotan samt Jonas Pehrsson i Nordhallen och Pehr Pehrsson i Sta
för westra rotarne.
Is. Byström
Justeradt och godkändt den 20 februari 1848
På församlingens vägnar
Nicus Nilsson i Skalstugan
Nils Pehrsson i Totten
Den med detta beslut missnöjde må deri söka ändring genom besvär, som ingives till Konungens Befallningshafvande i länet inom kl. 12 å trettionde dagen eller om helgdag då infaller, dagen derefter, räknat från beslutets kungörande, den dagen oräknad då sådant skett, börande den med beslutet missnöjde bifoga sine besvär icke allenast det öfverklagade beslutet
utan äfven bevis när det samma kungjordes. Åliggande jemväl den klagande att inom 14 dagar
efter det besvären bordt inlemnas till sockenstämmans ord förande aflemna diarie utdrag öfver
besvärens inlemnande. Försummas hvad sålunda är föreskrifvet vinner beslutet laga kraft.
Is. Byström

20 februari 1848
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 145-147, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 20 februari 1848.
S.d. Efter behörigen skedd pålysning sammanträdde nu, jemte undertecknad ordförande,
Åhre socknemän för att bestämma plats för församlingens folkskolehus antingen i närheten af
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kyrkan eller vid Dufed eller Sta, om hvilka ställen det tvistades vid allmän sockenstämma den
13 mars sistlidet år. Och som tänkesätten äfwen nu funnos vara delade så beslöts, att omröstning skulle ske, och som flere yttrade, att locala förhållanden härstädes hindrade inrättandet af
fast skola, så skulle omröstningen ske antingen om fast skola med plats i närheten af kyrkan
eller vid Dufed, eller ock om flyttbara skolor, hvarefter omröstningen företogs och aflopp
sålunda, att för 54 2/3 tunland röstades för fast skola, med plats i närheten af kyrkan och för 1
1/6 tunland för flyttbara skolor.
Efter omröstningen inträdde bonden Jonas Pehrsson i Nordhallen och aflemnade en
fullmagt af den 21 sistl. januari, ställd på innehafvaren at den 23 i samma månad vid allmän
sockenstämma, angående folkskolans inrättning och organisation m.m. efter eget godtfinnande göra och låta, samt underskrifven af Jonas Pehrsson, Pehr Olofsson, Olof Olofsson,
Anders Andersson, Anders Ersson, Jonas Larsson, Peter Olofsson, Olof Andersson, Johan
Ersson, Olof Olofsson äl., Jonas Olofsson, Benjamin Petersson samt Johan Nilsson i Nordhallen, Daniel Jacobsson, Eric Nilsson, Eric Ersson och Imbrigd Olsson i Häggsjön, Pehr
Elensson och Pål Olsson på Jacobsnästet, Anders Jonsson i Flandern, Anders Grönlund i
Äggesjön, och förklarade Jonas Pehrsson, att han för alle ofvannämnde afsade sig röstretigheten.
Likaledes inlemnade gästgifvaren Nickus Nilsson i Skalstugan en fullmagt af den 16
innevarande månad, ställd på innehafvaren att vid omröstningen angående skolæinrättningen
vid allmän sockenstämma denne dag, efter eget godtfinnande göra och låta. Denna fullmagt
var underskrifven af Henric Göransson, Lars Larsson, Nils Göransson, Jonas Nilsson, Nils
Nilsson, Aron Andersson, Pehr Svensson och Pehr Nilsson i Medstugan. Äfvenså framlemnade nämnde Nickus Nilsson en lika lydande fullmagt, underskrifven af Johan Petersson i
Dufed, af den 19:de innevarande månad och yrkade å alle ofvannämndes vägnar att härstädes
måtte blifva flyttbara skolor och att de undandrogo sig allt deltagande i inrättandet af fast
skola. Lars Andersson i Wallan yttrade sig äfven likaledes.
Slutligen framlemnade Nickus Nilsson i Skalstugan en fullmagt underskrifven av Aron
Jonsson, Olof Carlsson och Daniel Nickusson i Stalltjernstugan, lika lydande med ofvan
nämnde fullmagter med tillägg så väl af Nickus Nilsson i Skalstuga, som af Jonas Pehrsson i
Nordhallen och Nils Nickusson i Rennberg att de ej röstade hvarken å egna eller sina
committenters uti 2:ne westra rotarna väg[nar], af det skäl att omröstningen uti det nu i frågavarande ärendet skedde icke efter rök utan efter hemmantal eller skatt, och för öfrigt afsade
sig å egne och committenters vägnar allt deltagande uti inrättningen af fast skola här i socken.
Sockenstämman uplöstes
Is. Byström.
Justeradt d. 5 mars 1848
På församlingens vägnar:
Nicus Nilsson i Skalstugan
Nils Pehrson i Totten
Den med förestående beslut missnöjde må deri söka ändring genom besvär, som ingifves till
Domcapitlet i Hernösand inom kl. 12 å sextionde dagen eller om helgdag då infaller, dagen
derefter, räknad från beslutets kungörande, den dagen oräknad då sådant skett, börande den
med beslutet missnöjde bifoga sine besvär icke allenast det öfverklagade beslutet, utan äfven
bevis när detsamma kungjordes. Åliggande jämväl den klagande att inom 14 dagar efter det
besvären bordt inlemnas till sockenstämmans ordförande aflemna diarii utdrag öfver besvärens inlemnande. Försummas hvad sålunda är föreskrifvet, vinner beslutet laga kraft.
Is. Byström
Förestående protocoll är ifrån predikostolen i Åhre kyrka uppläst den 19 mars 1848 af
J. Staflin
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12 juni 1848
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 149-150, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 12 junii 1848.
§ 1 Upplästes och godkändes kyrko- och fattigcasseräkenskaperna, då den förras behållning
befanns uppgå till 2726 r.d:r 5 sk:r 5 r:st banco och den sednares 1058 r.d:r 43 sk:r samma
mynt.
§ 2 Anmälde kyrkovärden det han wille till fattigvårdsstyrelsens ledamöter öfverlemna
fattigcassan, men då så väl de närvarande ledamöterna, som öfrige socknemännen ansågo
lämpligast och rättast vara, det kyrkovärden hädanefter såsom hittills vore fattigcassans föreståndare, så åtog han sig detta uppdrag.
§ 3 Då socknemännen nu mera skaffat sig en ny mässhake och således icke mera behöfva
den gamla, så beslöts att densamma skall skänkas till Handöls capell.
§ 4 Enligt 14§ i Kongl. Maj:ts brandstodhs reglemente blef socken indelad i fem brandrotar,
så att till 1:sta rotan höra alla byar, som ligga öst om kyrkan, till den 2:dra från och med
Totten till och med Jöns Göransson i England, till 3:dje rotan från och med Tege till och med
Nordhallen, till den 4:de Staa och alla söderut derifrån liggande byar, samt till den 5:te alla
vestom Staa liggande. Till Brand-rotemästare i 1:sta rotan utsågos hemmansegarena Pehr
Jacobsson i Björnänge och Jöns Johan Jacobsson i Så, i 2:dra rotan Nicolaus Olsson i Totten
och Mårten Stefansson i Lien, i 3:dje rotan: Johan Pehrsson i Dufed och Jonas Olofsson i
Nordhallen, i 4:de rotan: Pehr Pehrsson i Staa och Lars Andersson i Vallan, i 5:te rotan:
Daniel Nicuson i Stalltjernstugan och Lars Larsson i Medstugan.
Ut supra

J. Staflin

På socknemännens wägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Johan Olausson i Berge

14 oktober 1848
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 151, ÖLA.

Protokoll hållet vid allmän socken[stämma] i Åhre den 14 oct. 1848.
S.d. Då fråga förekom om val av en sockenfullmägtig, som bör infinna sig å Häste gästgifvaregård i Rödön onsdagen den 18:de innevarande, för att dels jemte kronofogden i orten
stadga det pris som för fögderiet i priscouranten till markegångssättningen skall intagas, och
dels välja deputerade till deltagande i markegångssättningen, yttrade socknemännen att de i
detts afseende förenade sig med Undersåkes socken om samme fullmägtig som densamma
väljer.
Is. Byström
På församlingens vägnar:
Erik Pehrsson i Mörviken
Pehr Bergström i Svedje
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12 november 1848
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 115, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 12 november 1848.
S.d. Sammanträdde, till följe af pålysning, socknemännen, för att välja en deputerad till den
af herr pastor Byström utlysta gällstämman att hållas i Undersåkers socknestuga den 26:te i
denna månad, då fråga förekommer om brandförsäkring af pastors sätesbyggning och Hjerpe
skolhus, samt delning av Hjerpe skolcassa, vid hvilket sammanträde socknemännen enhälligt
utsågo hemmansegaren Lars Jonsson i Brattland till sitt ombud.
Ut supra
J. Staflin
På socknemännens vägnar:
Erik Pehrsson i Mörviken
Johan Olausson i Berge

4 mars 1849
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 157-158, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 4 mars 1849.
§ 1 Upplästes en skrifvelse ifrån Konungens befallningshafvande af innehåll, att Kongl.
Maj:t anslagit 9.224 r.d:r 16 sk. b:co för ombyggnad, ändring och reparation af broar och
trummor i den på statens bekostnad anlagda landswägen emellan Sta och riksgränsen emot
Norrige, i hvilket avseende ock en så kallad arbetsdirection skulle wäljas, och förelogs i
sådant afseende såsom ordförande kronolänsman Hållström. Ledamöter: förre fjerdingsmannen Eric Pärsson i Mörviken, Johan Pettersson på Bodsjöedet, Nils Nickusson i Rännberg,
Nils Nilsson i Björnänge.
§ 2 Till fullmägtig för Brandstodsbolaget, hvilken bör inställa sig i Östersund thorsdagen 15
mars kl. 11.00 på dagen waldes bonden och ordföranden i districtets brandstodsförening Nils
Nickusson i Rennberg, att swara i de ämnen som directionens kungörelse af den 30 sistledne
januari omförmäler.
§ 3 Sammaledes waldes och Nils Nickusson i Rennberg att såsom fullmägtig infinna sig vid
ordinarie bolagsstämman med delegare i Jemtlands Sparbank, som kommer att hållas fredagen den 16 innevarande månad, kl. 12 på dagen, å Konungens Befallningshafvandes sessionsrum i Östersund.
§ 4 För fullmägtig vid sammanträdet i Swensta hos v. kronolänsman Tirén den 6 i denna
månad rörande kurhusfristens utgörande, räknskapers granskning m.m. som till kurhusinrättningen hörer, valdes nämndes nämdemannen Nils Nilsson i Wik, hvilken således, i samråd
med pastoratets öfvrige dertill walde ledamöter, äger att utse den deputerad för tingslaget,
som bör inställa sig i Östersund den 15 innevarande månad, kl. 12.00 på dagen, i Konungens
Bef.h. sessionsrum, för att deltagas i ofwan nämnde ärenden.
§ 5 Till uppsyningsnamn i den sundhetsnämnd, som enligt Konungens befallningshafvandes
kungörelse af den 22 januari detta år kommer, att inrättas inom socknen, waldes herr kont83

rollör Sunding och till ledamöter: Bokhållare Nilsson, Mårten Staffansson i Lien, Anders
Hansson i Forssa, Pehr Pärsson i Sta.
År och dag som ofvan
J. Gerdlund
På socknemännens wägnar:
Anders Larsson i Lund
Nils Pehrsson i Totten

1 april 1849
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 159, ÖLA.

Den 1 april 1849 med Åhre församling.
§ 1 Vid föredragande af ärendet rörande folkskolan [och] plats för den samma, stadnade
församlingens tillstädeswarande ledamöter i det beslut att man hos Kongl. Maj:t skulle söka
utverka ändring i Max Ven. Consistorii utslag af den 30 september 1848 i så motto, att man i
stället för fast skola, wille hafva ambulatorisk öfver hela socknen. Emot detta beslut war dock
bonden Mårten Staffansson i Lien.
§ 2 Till ledamöter i Sparbanks commitéen valdes bönderne Anders Hansson i Forsa, Olof
Larsson i Hamre, Mårten Staffansson i Lien.
År och dag som ofvan
J. Gerdlund
På församlingens wägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Nils Nicusson i Rennberg
Hemming Jacobsson i Årbörsta

10 juni 1849
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 163-165, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 10 juni 1849.
§ 1 Upplästes, granskades och godkändes kyrko- och fattigcasseräkenskaperna för sistlidet
år, hvarvid befanns att kyrkocassans behållning uppgick till en summa af 2.906 r.d:r 32 sk:r 8
r.st banco, samt fattigcassan till 1.116 r.d:r 39 sk:r 5 r.st banco samma mynt.
§ 2 Beslöts att sockenstämma skulle utlysas, för att rådgöra och besluta om en barnmorskas
anskaffande samt afskaffande af den mindre lämpliga seden att under gudstjensten medelst
kringående med håfven samla collecter och andra frivilliga gåfvor til kyrkan m.m. Revisor af
Hjerpe skole-cassa äfvensom brandrotmästare inom Åhre socken samt tillsyningsmän öfver
lösdrifvare derstädes skola också vid samma tillfälle utses.
§ 3 Förklarade kyrkovärden Nils Persson i Totten det han ingalunda ville bestrida kyrkovärdskapet mot den obetydliga ersättning som hittills varit honom tillslagen, utan ville han
frånsäga sig detta förtroende, därest han icke finge sitt besvär ersatt med 40 r.d:r banco,
hvilken lönetillökning enhälligt bifölls med det vilkor, att han tills vidare äfven skall vara
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ordförande i socknens fattigvårdstyrelse samt handhafva såväl kyrkans som fattigcassans
medel och räkenskaper.
§ 4 Vid detta sammanträde företogs frågan om skolinrättningen till afgörande, men som meningarna woro mycket delade, beslöts att nu utsedda ledamöter, Lars Jonsson i Brattland, Nils
Nilsson äldre i Björnänge, Anders Larsson i Lund och Grels Jönsson i Berge för östra delen af
socken, samt Anders Hansson, Forssa, Jonas Pehrsson i Nordhallen, Pehr Pehrsson i Sta och
Lars Andersson i Wallan samt Lars Larsson i Medstugan för den vestra, skulle sammanträda
för att uppgöra project till skolans organisation på båda ställena, hvilket project, så vida det
icke strider mot lag och författningar, skall blifva gällande.
Ledamöterna för vestra delen af socken sammanträder hos Pehr Pehrsson i Sta måndagen den
25 dennes samt ledamöterna för den östra hos Nils Nilsson äldre i Björnänge lördagen den 16
dennes. Sedan dessa ledamöter upprättat hvar sina förslager sammanträda de gemensamt
lördagen den 7:de julij i sockenstugan, för att då komma till ett hufvudsakligt beslut.
Is. Byström
Den 24 juni 1849 är detta protocoll uppläst och justeradt betyga
J. Gerdlund
På församlingens wägnar:
Pehr Pehrsson i Staa
Olof Larsson i Björnänge
Pehr Jacobsson i Björnänge
Den med dessa beslut missnöjde eger att deri söka ändring genom besvär, som inlemnas till
Domcapitlet inan kl. 12.00 å 60 dagen, eller om helgdag då infalla, dagen derefter, räknad
från denne dag. Börande den med beslutet missnöjde bifoga sina besvär icke allenast det
öfverklagade beslutet, utan äfven bevis, när det samma kungjordes, åliggande jemväl den
klagande att inom 14 dagar efter det besväret sednast bort inlemnas å ort, som vederbör till
socknestämmans ordförande aflemna diarii utdrag öfver besvärens inlemnande. Försummas
hvad sålunda är föreskrifvit vinner beslutet laga kraft.
Is. Byström
Uppläst ifrån predikostolen i Åhre kyrka den 8:de julii 1849 betygar
J. Staflin

25 juni 1849
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 167-168, ÖLA.

Protocol å sammantrede uti Staa den 25:te junii 1849 för tredje och fjerde rotan
rörande skolhusens organisation innom Åre socken.
S.d. Infunno sig de å allmen sockenstemma den 10:de i dennan månad, för tredje och fjerde
rotan utvalde underteknade ledamöter och innom sig valde till ordförande nemndemannen
Pehr Pehrsson i Staa och beslöts som följer.
§ 1 Betreffande skolhusens byggande beslöts att tredje och fjerde rotan deltager i alla kostnader utti skolhusets uppbyggande för fasta skollan utti första och andra rotan, likvel med
förbehåll att de tvenne sistnemde rotarne fullgör vad her nedan uti andra § finnes föreskrifvit.
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§ 2 Tredje och fjerde rotan finner nödigt för sin ambultoriska skola, uppbygger fyra stycken
skolhus, neml. en i Duved, den andra i Nordhallen den tredje i Medstugan och den fjerde i
Wallan, der uti första och andra rotan bör ovillkorligen deltaga i alla kostnader.
Tid och ort som åfvan
Jonas Pehrsson i Nordhaln
Lars Larsson i Medstugan

Pehr Pehrsson i Staa
Anders Hansson i Forssa
Lars [bomärke] Andersson i Wallan

3 juli 1849
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 169-170, ÖLA.

Protokoll hållit wid sammantrede med deputerade, som jemlikt sockenstemmobeslut af
den 10 junij sistledne skulle öfverlegga om slutliga inrettningen af den blifvande skolan
nemligen skolhusens upförande och dehltagande deri.
§ 1 Sedan ledamöterne en stund twistat om förewarande emne, kunde något enhelligt beslut
eij annorlunda fattas änn att ledamöterne för östra dehlen widhöll oförendrat innehållet af
Konsistorij utslag öfwer anförda beswer i denna fråga, endast med den endring att om westra
dehlen wille dehltaga i skolhussens upförande her vid kyrkan skulle östra dehlen deltaga i ett
lika skolhus innom vestra prowinssen på derinnom tjenligt stelle.
§ 2 Ledamöterne för westra dehlen; afsade sig en dehl af dem alt deltagande i byggnads
kostnad wid kyrkan, på andra wilkor änn att fyra skolhus borde innom deras prowins upföras
och allment bekostas af båda prowinserne, som af östra prowinsens ledamöter bestriddes och
hermed slöts sammantredet för denna gång.
Åhre sockenstuga den 3:dje julij 1849
Erik Pehrsson i Mörviken
för Grels Jönsson i Berge

Lars Jonsson i Brattland
Anders Larsson i Lund
Nils Nilsson i Björnänge

Som föreskrefne protocoll icke är enligt vårt yttrande, kan detsamma af oss icke godkennas.
Datum som åfvan
Pehr Pehrsson i Sta
Anders Hansson i Forssa
Lars Larsson i Medstugan

8 juli 1849
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 171-172, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Åhre d. 8 julii 1849.
§ 1 Efter skedd laglig pålysning ifrån predikostolen sammanträdde nu socknens hemmansegare och torpare, för att rådgöra och besluta om anskaffande och aflönande af en barnmorska
inom socken, hwarwid efter frågans framställning hwar och en insåg nyttan och nödvändigheten deraf, och öfwerenskommo de således att en sådan skulle anskaffas och dertill skulle
någon af socknens yngre quinnor, efter skedd anmälan, väljas vid blifvande sockenstämma,
samt af socken åtnjuta understöd i den kostnad, som barnmorskekonstens inhemtande kan
medföra.
Den blifvande barnmorskan åtnjuter i årlig lön 1 kappe korn af hvarje hemmansegare
eller brukare och 1/2 kappe dito af hvarje torpare med undantag af sådane som njuta afkort86

ning för krono afgifters erläggande. För sina biträden skall hon hafva särskild ersättning neml.
för en förlossning minst 16 sk., dubbelt för vanlig hemmansegare och fyrdubbelt för en förmögen bonde eller ståndsperson, för en åderlåtning 4 sk:r, för ett lavement 6 sk:r, för
iordningsättande af utfallen eller ur sitt läge rubbad lifmoder 12 sk:r, för uppsättande eller uttagande af moderring 8 sk:r, för vården af blodstörtning eller annan åkomma, ut[om] förlossningsarbete, som fordrar långvarigare biträde skall hon hafva för hvarje dag 8 sk:r, allt b:co.
Dessa särskilda arfvoden äro bestämda lika för så väl bonde, som torpare.
§ 2 Beslöts att håfgången hädanefter upphör och i stället sker offring efter gudstjenstens
slut, 2:ne gånger om året, den ena gången omkring midsommar och den andra omkring
Mickaeli och pålysning derom skall ske samma dag, som offringen försiggår, hvartill utses
sådana dagar, då folket är talrikast samladt.
§ 3 Till revisor i Hjerpe skolekassa utsågs h:r controllör Sunding. Till brandrotemästare
utsågs Jon Olausson i Rennberg för 4 rotan, och till tillsyningman öfver lösdrifvare Eric
Jönsson i Bräcke.
Ut supra
J. Staflin
På församlingens wägnar:
Nils Nicusson i Rennberg
Nils Pehrsson i Totten

Pehr Pehrsson i Staa

Uppläst och justeradt i allmän sockenstämma i Åhre dhen 22 juli 1849 betygar
På socknemännens wegnar:
J. Staflin
Eric Pehrsson i Mörwiken
Lars Jonsson i Brattland

5 augusti 1849
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 175, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 5 aug. 1849.
Till barnmorska i Åhre valdes Annika Henriksdotter i Stalltjernstuga.
Beslöts att vid annonseringen af skollärareledigheten skall uppgifvas en fast skola i granskapet af kyrk[an]och för öfrigt ambulatoriska.
Socknemän erinrades om nödvändigheten att reparera taket å herberget å Undersåkers prestgård innan medlet af nästkommande octob. Jag anmodades att af Ottsjöboerne betinga 20
lispund näfver till denna taktäckning.
Isac Byström

14 oktober 1849
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 199-201, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 14 october 1849.
§ 1 Efter i behörig ordning skedd pålysning om sockenstämma till denna dag, för att till
följd af Konungens befallningshafvandes skrifvelse den 20 sistl. september få utredt, huruvi87

da, i följd af den här i orten inträffade frost natten till den 10 i denna månad, något behof af
undsättning för kommande året må i någon eller några delar af länet förefinnas, sammanträdde nu, jemte undertecknad ordförande, Åhre socknemän, hvarefter Konungens befallningshafvandes berörde skrifvelse upplästes och ärendet framställdes. Efter någon öfverläggning förklarade socknemännen, att årsväxten här i socken visserligen blifvit dels mindre mogen, dels
ock af frost skadad och att således behof af undsättning väl förefinnes, men då den af staten ej
kan erhållas utan villkor af återbetalning på vissa bestämda terminer och emot vederbörande
större eller mindre menigheters gemensamma ansvarighet eller annan af Kongl. Maj:t i nåder
godkänd säkerhet, och de ej derpå ansågo sig kunna ingå, så yttrade de, att de skulle söka
genom enskild omtanka förskaffa sig det erforderliga behof.
§ 2 I afseende på fullmäktigskapet för priscourantens upprättande till förestående markegångssättning, förenade sig socknemännen med Undersåkers socken om den fullmägtig, som
der i dag väljes.
§ 3 Till barna-lärare i 3 och 4 rotan antages tills vidare post-uppsyningsmannen E. W
Björkebaum, hvilken eger att bestrida barna-undervisningen med drift och allvar, samt emot
åtnjutande af den lön, som hitintills varit vanlig.
I. Byström
År 1849 den 28 october är förestående protokoll uti dertill utlyst sockenstämma uppläst och
godkändt, underskrifva på församlingens vägnar:
Nickolaus Olofsson i Totten
Nils Pehrsson i Totten
Den med dessa beslut missnöjde eger att deri söka ändring genom besvär, som inlemnas till
Konungens befallningsjafvande innan kl. 12.00 å 30 dagen, f[rån] beslutets kungörande, den
dagen oräknad, samt bifoga sina besvär ej allenast det öfverklagade beslutet, utan äfven bevis,
när det samma kungjordes, åliggande jemväl den klagande att inom 14 dagar efter det besvären sednast bort inlemnas, till socknestämmans ordförande aflemna diarii-utdrag öfver besvärens inlemnande. Försummas hvad sålunda är föreskrifvit vinner beslutet laga kraft.
I. Byström
Publicerat i Åhre kyrka den 11 october 1849, betygar

J. Staflin
Com. loc

25 november 1849
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 205, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Åhre d. 25 nov. 1849.
§ 1 Efter många och långa öfverläggningar stannade socknemännen i det beslut, att inom
socken organiseras blott en fast skola och en skollärare med plats för skolhuset på Hamre bys
egor. Denna plats skall framdeles utses och för socknens räkning inköpas på villkor, som kunna betingas af nu utsedde byggnads direction, med bonden Nils Niccusson i Lund, såsom
ordförande och nämndemannen Nils Nilsson i Björnänge, gästgifvarn Anders Hansson i
Forssa, bönderna Grels Jönsson i Berge samt Pehr Pehrsson i Staa såsom ledamöter, hvilken
direction eger att i allt hvad skolans organisation angår göra och låta efter bästa öfvertygelse.
Dock böra deras beslut underställas socknemännens pröfning.
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§2

Till barnmorska för socken kallas Anna Henriksdotter i Stalltjernstugan.

§ 3 På tillfrågan, om socknemännen wille, med något penninge bidrag deltaga i betäckandet
af den skada, som genom lungsjukans spridande bland hornboskapen i södra delen af Sverige
drabbat invånarne derstädes, svarades att bifall dertill åtminstone för närvarande ej kunde
lemnas.
Ut supra

J. Staflin

År 1849 den 9 december är ofwanskrefne protocoll uti dertill utlyst allmän sockenstämma
uppläset och utan anmärkning erkändt.
Betyga
Pehr Nilsson i Lien

Nils Nilsson, yngre, Björnänge

Den med detta beslut missnöjde eger att deri söka ändring genom besvär, som inlemnas till
Domkapitlet innan kl. 12 å 60:de dagen eller om helgedag då infaller, dagen derefter, räknad
från beslutets kungörande, den dagen oräknad, då sådant skett, börande den med beslutet
missnöjde bifoga sina besvär ej allenast det öfverklagade beslutet utan äfven bevis, när
detsamma kungjordes, åliggande jemväl den klagande, att inom 28 dagar efter det besvären
sednast bordt inlemnas, till socknestämmans ordförande aflemna diarii utdrag över besvärens
inlemnande. Försummas hvad sålunda är föreskrifvet, vinner beslutet laga kraft.
Uppläst i Åhre kyrka den 23 december 1849 af

Is. Byström

13 januari 1850
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 213-215, ÖLA

Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 13 januarii 1850.
S.d. Sedan sockenstämma i behörig ordning blifvit till denna dag pålyst, för att till följe af
herr landssekreteraren J. Thomées skrifvelse den 24 nästvekne december inhemta, huruvida
åtskilliga Åhre socknemän, som till Konungens befallningshafvande i länet ingått med ansökning af den 6:te sistlidne december angående låneunderstöd i följd af inträffad missväxt sistlidet år, verkeligen är i behof af understöd och till hvad belopp, samt dervid tillika meddela
sökanderne, att ehuru Konungens befallningshafvande redan användt de 50.000 r.d:r b:co,
som regeringen för låneunderstöd anvisat, ville Konungens befallningshafvande likväl, derest
behofvet sådant föranleder, söka föranstalta, det sökandernes framställning må kunna bifallas,
sammanträdde nu socknemännen, hvarefter ärendet föredrogs och den upplysning erhölls, att
de sökande verkeligen äro i största behof af understöd och icke allenast dessa, utan äfven
följande:
Bönd. Nils Nilsson, Elias Nilsson, Jöns Johan Jacobsson, torp. Anders Berglin, bond.
Jöns Nilsson, torp. Olof Olofsson i Så, bönd. Hemming Jacobsson, torp. Nils Olsson o. Pehr
Jacobsson i Hårbörsta. Bönd. Pehr Bergström och Christen Andersson i Svedje, bönd. Nils
Nilsson äldre o yngre, Olof Larsson, Mårten Jacobsson, Jacob Jacobsson äldre i Björnänge,
Bond. Jöns Pettersson o. torp. Joh. Pettersson i Wik. Bond. Anders Andersson, Anders
Ersson, Niccolaus Olsson Totten, landbonden Pehr Andersson i Kyrkobyn. Hans Larsson,
Johan Ersson, Erik Ersson i Mörviken. Bond. Pehr Nilsson i Lien. Bond. Carl Andersson i
England, torp. Maths Olsson i Berge. Födorådsmannen Pehr Pehrsson i Mörviken. Bond. Olof
Hansson i Hamre. Bönd. Lars Olsson, Johan Jönsson, Johan Larsson, torp. Göran Olsson, Nils
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Larsson, Dufed. Bond. Pehr Pehrsson i Staa. Bond. Jonas Pehrsson, Pehr Olofson, Petter
Olofson, Anders Ersson, Anders Andersson, Jonas Larsson, Olof Olofsson, Ol. Andersson,
torp, Jonas Olsson, Benjamin Pehrsson, Johan Nilsson, Johan Ersson, Ol. Olofsson, Inhyses
Anders Pehrsson, Ol. Jonsson, Eric Olsson, Lars Jonson, Ol. Krus, Hans Fredriksson, Lucia
Jonsdotter i Nordhallen. Bond. Daniel Jacobsson, Jonas Nilsson torp. Eric Ersson, Engelbreckt Olsson, inh. Er. Nilsson, Ol. Johansson äl. Ol. Johansson yngre i Häggsjön. Nyb.
Anders Grönlund, enkan Gölin Ersdr. i Äggesjön, bond. Jon Olausson i Rennberg. Bond.
Jonas Ersson i Tångböle. Wallan, Klockan och Handöl enl. bilagd förteckning. Torp. Petrus
Mathsson i Wallan, nyb. Anders Henriksson i Enkroken. Bönd. Carl Carlsson och Mårten
Carlsson i Landverk. Torp. Jonas Mårtensson i Borgsjöedet. bond. Nils Nilsson, Jonas
Nilsson, Lars Ersson, Nils Göransson i Medstugan. Torp. Pål Olsson, Pehr Elensson i Lien.
Bond. Jonas Carlsson i Staa.
[I marginalen:] Wallan, bond Pehr Pehrss.
På tillfrågan huruvida nöden inom sockn är så svår att beredandet af arbetsförtjenst blir
nödigt, svarades att nöden verkligen är stor. I yttersta nöd stadde i[?] Svedje 1, Björnänge 8
hushåll, Totten1 h. h, Mörviken 1 h. h, Lien 3 h. h, Berge 4, Högen 1 h. h, Tege 1 h. h, Hamre
3 h. h, Forssa 1 h. h, Dufed 4 h. h, Nordhallen 2 h. h, Häggsjön 2 h. h, Äggesjön 1. Flandern
3, Staa 1 Rennberg 2, Tångböle 1, Wallan 2, Handöl 5, Landwerk 1, Såå[?] 1 Stalltjernst. 3,
Medstugan 2, Skalstugan 2, Stor Rensjön 2, Bodsjö nybygge 3, Bodsjöedet 1, i socken 5.
Ordförande i arbets-bestyrelsen bond. Joh. Ersson i Mörviken. Till ledamöter Pehr Bergström
i Svedje i 1:a o Erik Jönsson i Bräcke i 2:dra rotan. I 3:dje rotan Lars Olsson i Dufed och
Jonas Pehrsson i Nordhalln, I 4:de rotan: Jon Olausson, i Rennberg och Lars Andersson i
Wallan, Daniel Nicusson i Stalltjernstugan.
Slutligen förklarade sökanderne, att de önskade understöd till ett belopp af 560 r.d:r b:co
hvilket understöd de önska erhålla i contanter. Utom dessa sökande anmälde sig nu yterligare
89 st. till erhållande af understöd till ett belopp af 4.450 r.d:r b:co, med anhållan att med första
erhålla i contanter för att dels köpa frökorn, dels matkorn ifr. Norrige. Tillika förklarade sock.
männen sin önskan, att hvad som möjligen kan erhållas ifr. nödhjelps-committén hälst måtte
erhållas i contanter.
Is. Byström
På församlingens vägnar:
Grels Jönsson i Berge
Pehr Pehrsson i Staa
Jonas Andersson i Bräcke

10 februari 1850
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 221-222, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 10 februarii 1850.
S.d. Till följe af Konungens befallningshafvandes skrifvelse af den 30 januarii, detta år, till
pastorsembetet i Åhre, angående Kongl. Maj:ts, uppå derom af länsstyrelsen gjord underdånig
framställning, i nåder anslagna räntefria lån af 2.500 r.d. b:co, såsom understöd för dem som
genom förlidet år inträffad missväxt blifvit nödställda, voro Åhre socknemän denne dag inlysta i socknestugan, hvarvid följande personer blefvo såsom ledamöter i den af Konungens
befallningshafvande föreskrifne committeén för lånets emottagande, quitterande och utlem90

nande till undertecknade understöds behöfvande utsedde, neml. nämndemannen Nils Nilsson
äl. i Björnänge. bönderne Grels Jönsson i Berge, Jonas Pehrsson i Nordhallen, Johan Ersson i
Mörviken, Pehr Bergström i Swedje och Olof Hansson i Hamre, hvilka ega att hos Konungens
befallningshafvande emottaga och quittera ofvannämnde 2.500 r:d b:co, enligt dem meddeladt
formulaire.
Ut supra
J. Staflin
För ofvanstående af Kongl. Majestät \i nåder/ beviljade räntefria lån till Åhre socken, 2.500
r.d. b:co, gå undertecknade. en för alla och alla för en, i full borgen såsom för egen skuld:
Johan Olausson, Grels Jönsson, Anders Olofsson, Pehr Mathsson i Berge, Jonas
Andersson, Eric Jönsson i Bräcke, Benjamin Ersson, Johan Ersson, Eric Ersson, Hans
Larsson, Pehr Pehrsson i Mörviken, Pehr Nilsson i Lien, Carl Andersson i England, Eric
Andersson, Anders Andersson, Nicolaus Olsson i Totten, Nils Nilsson äldre, Mårten
Jacobsson, Jacob Jacobsson, Nils Nilsson yn; Olof Larsson i Björnänge, Chisten Andersson i
Swedje, Hemming Jacobsson, Nils Olsson i Hårbörsta, Jöns Nilsson i Såå, Pehr Jacobsson i
Hårbörsta, Daniel Jakobsson, Jonas Nilsson, Eric Nilsson, Engelbräckt Olsson, Olof
Johansson äl; Olof Johansson yng; Erik Ersson i Häggsjön, Pehr Olofsson, Petter Olofsson,
Anders Ersson, Anders Andersson, Jonas Larsson, Olof Olofsson, Jonas Pehrsson, Olof
Andersson, Jonas Olsson, Benjamin Pehrsson, Johan Nilsson, Johan Ersson, Olof Olofsson,
Olof Krus, Olof Jonsson, Lars Jonsson, Hans Fredriksson, Lucia Jonsdotter, Eric Olsson och
Anders Pehrsson i Nordhallen, Anders Grönlund och Gölin Ersdotter i Äggesjön. Pål
Olofsson, Pehr Elensson i Lien Nils Göransson, Jonas Nilsson, Nils Nilsson, Lars Ersson i
Medstugan, Petrus Mathsson, Anders Mathsson i Klockan, Petrus Nilsson, Nils Pehrsson,
Anders Nilsson, Lars Andersson \i Wallan/ Olof Pehrsson Pehr Jönsson, Eric Danielsson,
Olaus Hendriksson, Eric Olofsson i Handöl, Anders Henriksson i Enkroken, Pehr Pehrsson i
Wallan, Jonas Olausson i Rennberg, Pehr Pehrsson, Jonas Carlsson i Staa, Jonas Ersson i
Tångböle, Carl Carlsson i Landverk, Lars Olsson, Johan Jönsson, Johan Larsson i Dufed,
Göran Olsson, Nils Larsson i Sundswallen, Olof Hansson i Hamre, Anders Berglin i Såå,
Elias Nilsson, Nils Nilsson, Olof Andersson, Jöns Johan Jacobsson i Såå, Pehr Bergström i
Swedje, Jöns Pettersson, Johan Pettersson i Wik.
Lika lydande med original-protocollet intygar
[Underskrifter saknas]

28 april 1850
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 225, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 28 april 1850.
S.d. Sedan bonden Nils Nickusson i Lund, såsom ordförande i Brandstodscommittéen inom
socken och bönd. Nils Nilsson i Björnänge och Grels Jönsson i Berge såsom ledamöter afsagt
sig sina befattningar, invaldes nu i den förstnämndes ställe bokhållaren Nilsson, samt i de sednares Lars Jonsson i Brattland och Mårten Staffansson i Lien. Dessutom utsågos till suppleanter i nämnde committée Pehr Pehrsson i Staa och Olof Andersson i Nordhallen
Ut supra
På församligens vägnar:
Nils Nicusson i Lund

J. Staflin
Erik Pehrsson i Mörviken
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20 maj 1850
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 227 (ÖLA)

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 20 maji 1850.
S.d. Till ledamöter i taxeringscommitteén, som sammanträder å Uplands gästgifvaregård,
den 25:te maji i denna månad utsågos bokhållaren Nilsson och hemmansegaren Mårten
Staffansson i Lien.
Ut supra
J. Staflin
På församlingens vägnar:
Grels Jönsson i Berge

Nils Pehrsson i Totten

26 maj 1850
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 231-233, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 26:te maji 1850.
S.d. Till följe af Konungens befallningshafvandes i länet till pastors embetet i Undersåker
aflåtne skrifvelse af den 6:te maji detta år, var sockenstämma i behörig ordning till denna dag
utlyst för att höra socknemännen, huruvida de eller någon af dem skulle vara hugade att emot
ett af Kongl. Majt i nåder beviljadt anslag af 5.063 r.d:r 8 sk:r banco åtaga sig ännu återstående broombyggnader och förbättringar å fjällvägen till Norige inom denna socken, enligt
af herr länsbyggmästaren D. Andersson \den 1:sta mars/ upprättadt och af chefen för norra
väg- o. wattenbyggnadsdistrictet herr Otto Modig till ofvannämnde summa modererade, nu
upplästa fastställda kostnadsförslag, hvarefter sedan frågan tydligen blifvit framställd,
socknemännen åtogo sig att gemensamt utföra ofvannämnde arbeten med skyldighet att densamma innevarande år påbörja och till den 1:sta october 1851 fullborda.
I arbetsdirectionen invaldes derefter till ordförande hemmansegaren Johan Ersson i
Mörviken och till ledamöter hemmansegaren Lars Jonsson i Brattland, Pehr Jacobsson i
Björnänge, gästgifvaren Anders Hansson i Forssa, hemmansegaren Pehr Pehrson i Staa o
Hans Larsson i Mörviken, hvilken direc[tion] \eger att lyfta de anslagna medlen, och hvilken
det/ åligger att utom det den tillser att arbetsförtjensten så mycket möjligt är, jemnt fördeles
på hela sockens fyra rötter [=rotar] till Konungens befallningshafvande insända:
1:o. Protocoll, utvisande hvilka personer, som äro utsedde att i egenskap af direction
lyfta de anslagne medlen, uppgöra contract om företaget och i öfrigt vidtaga alla för arbetets
ändamålsenliga utförande nödiga åtgärden. 2:ne exemplar.
2:o. Kontract om arbetets verkställande, 2:ne exemplar, enligt vidfogade formulär.
3:o. Säkerhet för kontractets fullgörande, ett exemplar, äfvenväl hosgående formulär.
4:o Vidimerade 2:ne afskrifter af det i nåder gillade kostnadsförslaget, och
5:o Projekt från directionen å lämpligaste terminer för statsanslagets lyftning.
Alla till arbetsföretaget hörande handlingar blefvo till ordföranden öfverlemnade.
Ut supra
På församlingens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Eric Ericsson, Mörviken

J. Staflin
Johan Olausson i Berge
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År 1850 den 9 juni är förestående protocoll uti allmän sockenstämma uppläst och erkändt.
J. Gerdlund
Com. loc.
Eric Ericsson Mörviken
Jonas Andersson i Bräcke

23 juni 1850
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 229-230, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 23 junii 1850.
§ 1 S.d. upplästes, granskades och godkändes kyrko- och fattigcassans räkenskaper och
befanns den förras behållning utgöra 3 067 r.d:r 17 sk:r och 1 r.st. b:co, samt den sednares
1 096 r.d:r 41 sk:r och 9 r.st. s. m.
§ 2 Sockenskrifvaren anmodades att ombestyra om herbergs-takets i prestgården påläggande till instundande höst.
§ 3 Till ledamöter i sockennämnden, i de afgångnas ställe, valdes i 1:a rotan Pehr Jacobsson
i Björnänge, i 2:a rotan Hans Larsson i Mörviken, i 3:e rotan Johan Pehrsson i Dufved och i
4:de rotan Pehr Pehrsson i Staa.
§ 4 Till ledamot i skolstyrelsen valdes i stället för Jonas Pehrsson i Nordhallen, bonden
Olof Andersson dersammastädes.
§ 5 Till sexmän valdes i 1:a rotan i stället för Hemming Jacobsson i Åhrbörsta, bonden Jon
Ersson i Brattland, i 2:a rotan bonden Eric Jönsson i Bräcke, i stället för Grels Jönsson i
Berge, i 3:e rotan bond. Pehr Olofsson i Dufed, istället för Johan Jönsson i Dufed och i 4:de
rotan i stället för Lars Andersson i Wallan, bonden Anders Mathsson i Klockan.
§ 6 Socknemännen anmodade undertecknad ordförande, att föranstalta derom, att socken
tillhörige hus i Undersåkers prestgård neml. stall, herberge och deras andel i pastoratets loge
måtte blifva brandförsäkrade i länets brandstodsförening.
§7

Till brandrotemästare i 4:de rotan valdes bonden Petrus Nilsson i Wallan.
Is. Byström

Uppläst och justeradt den 14 julii 1850 betygar
På församlingens vägnar:
Pehr Pehrsson i Staa
Anders Johanson i Brattland

93

J. Staflin

11 augusti 1850
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 235, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 11 augusti 1850.
S.d. Till följe af Konungens befallningshafvandes skrifvelse angående val af elector af
riksdagsman till förestående riksdag, voro nu socknens ledamöter inlyste i socknestugan, för
att nämnde val verkställa och yttrade ledamöterne den önskan att få sig förena i valet af den
elector som utses för pastoratets öfriga socknar.
J. Staflin
På församlingens vägnar:
Erik Pehrsson i Mörviken
Nils Nilsson i Björnänge

8 september 1850
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 197 (ÖLA)

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 8 september 1850.
§ 1 Till fullmägtige för socken utsågos f. fjerdingsmannen Eric Pehrsson i Mörviken och
häradsdomaren Anders Larsson i Lund, för att deltaga i den gällstämma, som hålles i Undersåker den 22 i denna månad.
§ 2 Beslöts att instrumentalförlossnings instrumenter skulle af socknen bekostas, och beräknas betalningen efter samma grunder, hvarefter barnmorskans lön utgår.
J. Staflin
På församlingens vägnar:
Nils Niccusson i Lund

Nils Pehrsson i Totten

3 november 1850
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA.

bild 550

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 3:dje november 1850.
S.d. Fortsattes den för 14 dagar sedan påbörjade sockenstämman, angående inköp af en herr
tullförvaltaren Sjösten tillhörig byggning till sockenskolhus, och hvilken byggnad var, enligt
bifogadt anbud, socken erbjuden för en summa stor 1000 banco, mot ytterligare vilkor,
nämnde anbud innehåller men som socknemännen efter närmare besigtning af byggningen,
fann köpsumman något för drygt tilltagen, så stannade man i det beslut att erbjuda endast 666
r.d:r 32 sk:r banco för byggnaderne, då socknemännen likväl sjelfve skulle bestrida de
reparationer och förändringar som anses nödiga för husets ändamålsenliga inredning till
skolhus. Dock önskas äfven bete för en ko på Kungl. tullverkets hemman.
Ut supra
J. Staflin
På socknemännens vägnar:
Nils Nicusson i Lund
Nils Pehrson i Totten
Grels Jönsson i Berge
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25 maj 1851
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 237 – 238, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 25 maj 1851.
§ 1 Upplästes och granskades kyrko- och fattigcassornas räkenskaper för sistlidet år och
funnos med rätta förhållandet enliga, men för deras närmre granskning valdes nu till revisorer
deraf, bönderna Nils Niccusson i Lund och Pehr Jacobsson i Björnänge.
§ 2 Som kyrkvärden Nils Pehrsson i Totten afsagt sig kyrkovärdsbefattningen och ordförandeskapet i fattigvårdsstyrelsen härstädes så valdes nu i hans ställe hemmansegaren f. d.
gruffogden Jonas Nilsson i Svedje så väl till kyrkovärd som till ordförande i fattigvårdsstyrelsen och såsom lön för båda befattningarna beslöts att han skall erhålla årligen 30
r.d:r b:co, fördelas efter hvardera cassans behållning för hvarje år.
§ 3 På begäran af sockenskrifvaren Gunnar Ersson i Mörviken upplästes den så kallade
sockenliqviden för innevarande år mot hvars riktighet ej något var att anmärka och afsade sig
nu Gunnar Ersson sockenskrifvare tjensten hvarföre i hans ställe en annan sockenskrifvare
kommer att väljas.
År och dag som ofvan
Is. Byström
På församlingens vägnar:
Nicus Nilsson i Stalltjernsstugan
Nils Nilsson i Björnänge
År 1851 den 1 junii blef förestående protocoll uti dertill utlyst allmän sockenstämma uppläst
och erkändt, betyga:
J. Gerdlund
Nils Niccusson Lund
Erik Ericsson Mörviken

7 september 1851
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 239, ÖLA.

Protocoll, hållet med allmän sockenstämma i Åhre den 7:de september.
S.d. Då i allmän sockenstämma framstäldes om socknemennen skulle skicka någon fullmäktig till ordinarii Bolagsstämman i Östersund den 11 september woro alla ense om att de
åtnöja sig med hvad som på Bolagsstämman kunde förekomma.
§ 2 Ansågo socknemännen nödigt att söka någon läkarewård för pigan Lisa Olsdotter i
Handöl och hvarföre ansågs billigt att hennes egen fader kunde forsla henne in till Östersund,
men all den öfriga kostnaden i och för helsans återställande förbinder sig församlingen ansvara. Och att fattigvårdsstyrelsen i första hand försträcker de erforderliga penningarne.
År och dag som ofvan
Nils Niccusson i Lund

Is. Byström
J. Nilsson
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6 oktober 1851
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 243, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 6 oct. 1851.
S.d. Beslöts att samme deputerad, hvilken Undersåkers socknemän utse till \deputerad vid/
priscourantens upprättande i Stocke instundande nov. månad, äfven blir deputerad för Åhre
socken.
Is. Byström
Nils Niccusson i Lund

Erik Pehrson Mörviken

31 oktober 1851
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 241-242, ÖLA.

Protocoll hållit med Åhre sockens skolstyrelse den 5:te october 1851.
S.d. Sammanträdde underteknad ordförande med ledamöterne, hemmansegarene Nils Pehrsson i Totten, Olof Andersson i Nordhallen samt Nils Nicusson i Rennberg och kyrkovärden J.
Nilsson, för att till nästa sockenstämma föreslå några åtgärder rörande folkskolan härstädes.
Skolan blir tills vidare flyttbar, och 1:ta rotan blir ett skoldistrict, den andra likaledes,
hvilka 2:ne districkten utbjudes genom entreprenad auction af sockenskrifvaren, som vid
dessa tillfällen förbehåller husrum och vivre för skolläraren som ock nödiga skolrum, ved och
ljus samt der före debitera och utfordra af de båda röttarna lika efter rök.
I de 2:ne öfra röttarna förfares på så sätt, att hvarje rota delas i 2:ne skoldistrikt neml.
den 3:dje rotan med Dufved och Nordhallen, den 4:de med Sörgårdarne och Stugorna, der
hwarje hemmans innehafvare som innehafer af \minst/ 1/4 t.l:d skatt skall vara skyldig att i
tour och ordning hålla rum för skolhållningen samt till skolläraren hvad han skall hafva till
husrum, alt i den ordning författningarna förskrifva, dock bör ej skolläraren flytta oftare än en
gång hvar 14:de dar.
§ 2 Om postuppsyningsmannen E. W. Björkebaum will åtaga sig till en början skollärarebefattningen, så antager skolstyrelsen honom till lärare emot den stipulerade lön för den tid
han håller skola, dock vilkorligen, att i fall den ofvan åberopade lönen ej från ränteriet får
lyftas må skolläraren njuta blott skäligt arfvode.
§ 3 Att i händelse skolan kommer i det skick som författningarne föreskrifva, anhålla
skolstyrelsen det herr kyrkoherden Byström torde wara god, ju förr dess häldre utfordra från
länets ränteri de tillkommande medel för folkskoleafgift.
Is. Byström
Nils Nicusson i Lund
P. Nilsson i Svedje
Nils Pehrson i Totten
Olof Andersson i Nordhallen
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2 november 1851
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 249-250, ÖLA.

Protocoll hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 2 november 1851.
§ 1 Efter behörigen skedd pålysning sammanträdde jemte undertecknad ordförande Åhre
socknemän för att öfverlägga och besluta angående folkskolläraren härstädes. Sedan socknemännen blifvit underrättade, att, oaktadt skollärareledigheten blifvit för 6:te gången kungjord genom officiella tidningen, ej mer än en sökande sig anmält inom ansökningstidens slut,
neml. f.d. bruksbokhållaren G. Berg. Och sedan till dem blifvit hemställdt huruvida de ville
åtnöjas med att antaga nämnde sökande till skollärare, ehuru han ej var competent, så
förklarade de gemensamt, att de i brist på competente sökande tillsvidare önskade få uppdraga
nämnde befattning till postuppsyningsmannen E. W. Björkebaum, som redan förut sysselsatt
sig med barnaundervisningen här i församlingen, och som han var närvarande, åtog han sig
skollärarebefattningen emot erhållande af fritt vivre och 12 sk. b:co om dagen, hvilket arvode
skulle af sockneskrifvaren uppbäras och till skolläraren öfverlämnas vid socken liquiden. Och
då barnaundervisningen för närvarande ansågs böra försörjas i flyttbara skolor, så beslöts att
början nu dermed skulle ske i stugorna eller den så kallade förbyggden.
§ 2 Till sockenfullmägtig, såväl vid landsjemnadstinget som vid ordinarie bolagsstämman
med delegarne i Jemtlands läns Brandstodsbolag som hålles å Konungens befallningshafvandes sessionsrum onsdagen den 5:te innevarande månad valdes bonden Nils Nickusson i
Lund.
§ 3 Till ordförande i brandstodscommitéen här i socken valdes bonden Nils Nilsson äldre i
Wik \Björnänge/ och till ledamöter bönderne Jöns Johan Jacobsson i Så och Jonas Andersson
i Bräcke samt till suppleanter bönderne Nils Nilsson yngre i Björnänge och Erik Jönsson i
Bräcke. Till brandrotmästare i 1:sta rotan bönderne Erik Mårtensson i Björnänge och Christen
Andersson Svedje, 2:dra rotan Nils Pehrsson och Erik Andersson i Totten, 3:dje rotan Jonas
Larsson i Nordhallen och Johan Jönsson i Dufed, 4:de rotan Pehr Nilsson i Wallan, Nils
Mårtensson i Tångböle, Anders Mattsson i Klockan och Olof Pehrsson i Handöl. 5:te rotan
Aron Jönsson i Stalltjernsstugan och Henrik Göransson i Medstugan.
§4

Till sexman i 2:dra rotan valdes bonden Jonas Andersson i Bräcke.

§5

Sockenskomakaren Olof Olausson afsade sig sockenskomakarebefattningen.
Ut supra

Is. Byström

På socknemännens vägnar:
Jonas Pehrsson i Nordhallen
J. Nilsson
Johan Olausson i Berge
Justeradt den 30 nov. 1851
Eric Ericson Mörviken
Pehr Jacobsson i Björnänge

Is. Byström
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14 december 1851
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 251-252, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 14 december 1851.
§ 1 Uti dertill, i laglig ordning, utlyst, allmän sockenstämma, förklarade sig socknemännen,
efter någon öfverläggning, villige ingå på den proposition, som herr landscamrer Ekbergs
skrifvelse, af den 22 november detta år, innehåller, rörande lösen af kronotionden för innevarande år, nemligen: för win- och byggnadssäden efter årets markegångspris, och med 8 r.d.
16 sk. b:co för det öfriga inslaget.
§ 2 Så hade ock fattigvårdsstyrelsen, under särskild sammankomst, utrönt, att ej mindre än
trettiotre personer, åldrige och sjuklige, tarfvade allmänt understöd, för att kunna lifvet sitt
nödtorfteligen uppehålla, samt, i sådant afseende, föreslagit en tunna korn per person. Riktigheten, af hwad fattigvårdsstyrelsen sålunda uppgifvit, erkändes allmänt; men aldenstund socknemännen till större delen, genom den, sistledne sommare, inträffade misswäxten, sjelfwe
befunno sig i trängande omständigheter; ty beslöts, att fattigvårdsstyrelsen skulle, derest nödhjelpscommittéen, till hwilken redan ingått skrifvelse om understöd för de fattige inom
socknen, icke kunde behofvet fylla, hos Konungens respective befallningshafvande vördsamt
anmäla förhållandet, under lika vördsam anhållan, det täcktes Konungens respective befallningshafvande begära understöd från regerings sida.
År och dag, som ofvan.

J. Gerdlund
Com. loci

Justeradt i allmän sockenstämma den 25 december 1851.
Johan Ersson Mörviken
Is. Byström
Eric Ericsson i Nörviken
Adj. past.

11 januari 1852
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 255, ÖLA.

Protokoll, hållet wid allmän sockenstämma i Åhre den 11 jan. 1852.
Tillfölje af landshöfdinge embetets skrifvelse till kronolänsmannen P. Hoflin af den 18
augusti 1851, angående anläggning af ny wäg i stället för den genom starkt wattenflöde från
Åhreskutan raserade, sammanträdde efter i behörig ordning skedd pålysning om sockenstämma till denna dag, socknemännen, för att derföre \öfver/ afgifva sitt utlåtande, och sedan
berörde skrifvelse blifvit ytterligare uppläsen och ärendet blifvit till öfverläggning framstäldt,
förklarade socknemännen att de helst wille få öfverlemna åt de gamla wäghållarena och
jordegarena nämnde wägs anläggande emot \ensamt/ erhållande af statsbidraget och på deras
risk och ansvar och \sockenmännen varder/ sålunda befriade ifrån alla kostnader. Efter något
betänkande gåfvo nämnde väghållare och jordägare dertill sitt samtycke i händelse afsyningen
af densamma får ske på statens bekostnad.
Is. Byström
På socknemännens wägnar:
J. Nilsson i Svedje
Jonas Pehrsson i Nordhaln
Nils Nilsson i Björnänge
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20 maj 1852
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 257, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 20 maj 1852.
S.d. Till underdåning åtlydnad af Kongl. Majt:s nådiga bref till Consistorium i Hernösand af
den 1:sta october sistl. år, angående bildande af en fond för pensionering af sådana folkskolelärare som, till följd af ålderdom eller sjuklighet ifrån lärarebefattningen erhållit afsked, sammanträdde, efter i behörig ordning skedd pålysning, jemte undertecknad ordförande församlingens ledamöter, hvarefter ofvanberörde Kongl. Majt:s nådiga bref ytterligare upplästes.
Sedan ärendet blifvit till öfverläggning framstäldt, förklarade församlingens ledamöter efter
en lång disskussion sig ej willige att till ifrågavarande pensionsinrättning med den äskade
afgiften bidraga.
Deremot förklarades sig församingens klockare nöjd med att årligen inlägga den
bestämnde afgiften i den för klockare bildade pensions cassan jemte enke och pupill cassan
med 1 R:d.r och 16 sk:l b:co [Sista meningen överstruken.]
Is. Byström
På församlingens vägnar:
Grels Jonsson i Berge
Eric Ericson Mörviken

31 maj 1852
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 261, ÖLA.

Protokoll, hållet i allmän sockenstämma uti Åhre den 31 maj 1852.
S.d. Som inhysesmannen Johan Wåld på Bodsjön är af fattigdom ur stånd att försörja sina
barn, så har fattigwårdsstyrelsen ansett nödigt att på de möjligast billiga villkor söka få
utackordera dem. Sedan ärendet blifvitt föredraget, åtog sig kyrkovärden J. Nilsson dottren
\flickebarnet/ Gertrud, emot 10 r.d b:co för ett år till försörjning, och fjerdingsman Eric
Ersson åtog sig sonen \gossen/ Johan Petter mot 13: 16 för första året och sedan 10 b:co
årligen till dess han fyllt 15 år och b:d Eric Ersson i Såå åtog sig sonen \gossen/ Olaus på
samma wilkor som den föregående, och förbunde de sig att uppfylla mot dessa barn en
fosterfaders skyldighet i alla afseenden. Medlen komma att tillsvidare tagas ur fattigcassan.
Is. Byström
På socknemännens wägnar:
Nils Nicusson i Lund

Jonas Andersson i Bräcke

20 juni 1852
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 263, ÖLA.

Protocoll, hållet i almän sockenstämma i Åhre, den 20:de juni 1852.
S.d. Upplästes kyrko- och fattigcassans räkenskaper för sistlidet år utan anmärkning och
befanns den förres behållning uppgå till b:co r.d. 3376: 6: 11 och den sednares till b:co 1176:
32: 7. Till revisorer af dessa räkenskaper utsågos sockenskrifvaren Gunnar Ersson i Mörviken
och Pehr Pehrsson i Björnänge.
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§ 2 Sadelmakaren Tulldahl uppsade sin härstädes hafda befattning, hvilket socknemännen
biföllo.
§ 3 Kyrkvaktaren A. Carlssons begäran att såsom förut få uppbära 3 r.d b:co för barnaundervisningen bifölls.
§ 4 På Undersåkers socknemäns begäran om någon hjälp för deras pågående kyrkobyggnad
beslöto socknemännen att genom sexmännen utfärda en lista inom hvar sin rota för att genom
penningar göra något bidrag.
§ 5 Skolstyrelsens ledamöter uppmanades att med det första draga försorg om anskaffande
af nödigt husrum för blifvande folkskolläraren och barnen.
§ 6 F.d. kyrkowärden Nils Pehrsson i Totten och kyrkovärden J. Nilsson i Svedje afsade sig
ledamotskapet i skolstyrelsen och inwaldes i deras ställe bönderna Johan Ersson i Mörviken
och Peter Jacobsson i Björnänge.
Is. Byström
På församlingens wägnar
Nils Pehrsson i Totten

25 juli 1852
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 265, ÖLA.

Protocoll hållet i Åhre socken den 25 juli 1852.
S.d. I frågan husrum för skol-lärare och skolhållning inom 2:ne östra rotarne af socknen,
intill dess skolhus hinner uppföras, stadnade man wid det beslut att godkänna den föranstal[t]ning, som skolstyrelsen redan widtagit, nämligen att tillackordera sig rum hos Hans
Larsson i Mörviken, hvilken också, efter hvad upplyst blef, lärer finnas willig att i detta
afseende gå församlingens önskan till mötes, ehuru han ännu icke utlåtit sig om betalningsvilkoren, i hvilket afseende skolstyrelsens ledamöter anmodades att ytterligare med honom
uppgöra och afsluta.
Åhr och dag som [ofvan]
På socknemännens wägnar:
J. Nilsson i Svedje
Mårten Stephanson i Lien
Pehr Bergström i Svedje

J. Gerdlund

Justeradt den 5 september 1852
S. Fr. Siösteen

Uppläst med besvärshänvisning från predikostolen i Åhre, söndagen den 19 sept. 1852, betygar.
Is. Byström
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22 augusti 1852
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 267, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken, den 22 augusti 1852.
§ 1 Sedan i Post och Inrikes tidningen folkskollärareplatsen för Åhre sockens folkskola
blifvit såsom ledig annoncerad och bland sökande till erhållande af nämnde skolläraresyssla
af skolstyrelsen på förslag blifvit uppförde seminarii-eleverne: Næslund, Ömark och
Wagenius, woro nu socknemännen i laglig tid inlyste i sockenstugan, för att jemte undertecknad ordförande, till skollärare härstädes wälja en af desse nu på förslaget uppförde sökande, och wid nu anställd wotering erhöll titulus Wagenius enhällig kallelse att wara
skolmästare härstädes med åtnjutande af den \minimi/ lön som nämnde befattning åtföljer.
§ 2 På begäran af socknens barnmorska, att socknemännen måtte widkännas skyldigheten
att bestå henne hushyra och wedbrand och för detta ändamål begärt 30 r.d:r b:co så anslogo nu
socknemännen, som ansågo hennes begäran något öfverdrifven, i ett för allt 20 r.d:r b:co, med
wilkor likväl, att bar[n]morskan skall hafva sin bostad i Dufed eller i någon närgränsande by,
dock icke westom Dufed.
Ut supra
Is. Byström
På socknemännens wägnar:
Johan Ersson Mörviken
Justeradt den 5 september 1852 betyga:
S. Fr. Siösteen

Mårten Stefansson i Lien
Pehr Jacobsson i Björnänge

3 oktober 1852
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 271, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma i Åhre, den 3 oktober 1852.
S.d. Enligt förut skedd pålysning om sockenstämma till denna dag, för att öfverlägga och
besluta huru den af enkan Ingeborg Jonsdotter frå Så gjorda donation till Åhre kyrka skulle
användas, sammanträdde socknemännen, och efter någon öfverläggning med testators arfvingar fattades det beslut att pengarna skulle till någon tid ännu innestå i cassan för att räntas
och då framdeles användas enligt testators förordnande.
§ 2 Framstäldes till socknemännens afgörande huruvida den sjukliga pigan Stina Hansdotter
ifrån Vallan borde på socknens bekostnad huseras \vårdas/, hvarvid socknemännen ansågo det
billigt (och rättvis) \vara/ att hennes förra husbonde Pehr Pehrsson i Vallan om henne måste
hafva nödig omsorg.
§ 3. Till upprätthållare af ordning och skick inom socken i afseende på lösdrifvare waldes
Mårten Steffensson i Lien.
Is. Byström
På socknemennens wägnar:
Johan Ersson Mörviken

Jonas Andersson i Bräcke
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31 oktober 1852
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 273, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma i Åhre den 31 okt. 1852.
S.d. I anledning af Kongens befelhafvandes skrifvelse af den 30 sept. 1852, angående wal af
revisor wid de å Kongens befallningshafvande sessionsrum thorsdagen den 15 nästinstundande november utsatta revision, förklarade sig socknemännen efter tillfrågan, nöjde med den
revisor som Undersåkers socknemän komma att utse.
Is. Byström
På socknemännens wägnar:
Grels Jönsson i Berge
Mårten Stefansson i Lien

28 november 1852
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 275-278 , ÖLA.

Protocoll hållet wid allmän sockenstämma med Åhre församling
den 28 november 1852.
§ 1 Efter i behörig ordning skedd pålysning om sockenstämma till denna dag, angående
folk-skolan härstädes, sammanträdde socknemännen jemte undertecknad ordförande, hvarefter upplästes Max. Ven. Consistorii utslag af den 30 september 1848 uppå de besvär Jonas
Pehrsson i Nordhallen och Nils Nickusson i Rennberg med flere å egne och westra rotarnes af
Åhre sockens wägnar anfört öfver Åhre församlings wid allmän sockenstämma den 20
februari 1848 fattade beslut om inrättande af fast folkskola för församlingen med plats i
närheten af kyrkan, och som nämnde M. V. Consistorii utslag wunnit laga kraft, enligt hvilket
utslag, det genom ordentlig votering fattade sockenstämmobeslut om inrättande af fast folkskola wid Åhre kyrka, blifvit stadfästadt. Men i betraktande af de utaf klaganderne anförde
skäl och omständigheter, i afseende på den glesa befolkningen och byarnas stora avstånd i
församlingens westra del, Consistorium äfven pröfvat skäligt det må en ambulatorisk folkskola uti westra rotarne inrättas med begagnande af samma lärare, som wid fasta skolan,
hvilken lärare bör på sätt skolstyrelsen i samråd med församlingen närmare bestämmer en
wiss del af året wid berörde ambulatoriska skola meddela undervisning. Så ansågs nu denna
fråga afgjord.
Derefter inlemnades och upplästes ett anförande till protocollet från tullförvaltaren och
löjtnanten herr S. Fr. Sjösteen, så lydande:
Till protocollet wid allmän sockenstämma med Åhre församling, den 28 november 1852.
Hindrad af tillfällig sjuklighet att personligen mig inställa får jag äran anföra:
Sedan försök blifvit gjordt att till förening i beslut rörande sockenskole-byggnaden
sammanjemka östra och vestra rotarne, för att en gång komma till werkställighet med denna
wigtiga fråga, men hvarje sådant bemödande synes stranda emot okunnighet, egennytta och
liknöjdhet för det uppväxande slägtets sanna wäl, så anhåller undertecknad, som ej anser sig
berättigad att frånträda vederbörande myndighets laga kraft vunna beslut, att M. V. Consistorii utslag af 30 september 1848 måtte wid detta sammanträde uppläsas och förtydligas för
den eller dem hvars fattning det öfverstiger. Derigenom torde åtminstone den öfvertygelse
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stadgas att hvarje beslut till förändring af detta utslag warit olagligt till sitt syfte och således
ledande till förvillelse och söndringar. Enligt detta utslag, som för oss är lag, skall således
inrättas en fast skola wid kyrkan, innefattande till husbyggnaden och jord hvad författningarna
om fasta folk-skolor föreskrifver. Dernäst, för dem som ej wilja begagna fördelen att låta sina
barn i denna fasta skola undervisas, rättighet att genom den af socknen walda skolstyrelsen
låta på tjenligt ställe ambulatorisk skola inrätta. Härvid torde dock, ifall ej församlingens rotar
godvilligt öfverenskomma att skiljas från hvarannan i folkskolans angelägenheter, så till
rättigheter som skyldigheter såsom grund böra följas: att hela socken samfäldt bygger och
bekostar så wäl den fasta som ambulatoriska skolan. En omständighet som wisserligen af en
så ringa bemedlad församling borde sorgfälligt undvikas, helst nödvändiga följden blifver
ytterligare kostnad för ännu en skol-lärare
Ty ingen lärare, som uppfattat wigten af sitt kall och som dertill förwärfvat föreskrifna
insigter, lärer wilja nedsätta detta wackra, hedrande och ansvariga kall till jemförelse med ett
kringvandrande mathjon, som knappast skulle hinna till det yttre lära känna barnen innan
honom ålåge att lemna dem åt glömskan. Huru mycket omöjligare skulle det då ej wara att
utröna de små lärjungarnas böjelser, och anlag, för att derefter lämpa undervisningen, tjenlig
för både förståndet och hjertats bildning. Återstår således, om ej församlingen godvilligt förenar sig om en fast skola, eller skiljer sig för att inrätta tvenne, att de östra rotarne, som wisat
samdrägt och enighet för det nyttiga kunna när som helst hos Kongl. Maj:t i underdånighet
anhålla att, så wäl i skyldigheter som rättigheter, hvad folk-skolan angår blifva skiljde från
dem som ej wilja deltaga i den fasta skolan.
Till följd häraf yrkar jag, som förenar mig med de östra rotarna, att de böra wid första
tjenliga tid, med stöd af det gällande utslaget börja det nyttiga arbetet, utan att låta sig hindras
eller störas af de spridda meningarnas likgiltighet för barnens undervisning.
Dufveds gränsetull den 28 november 1852.
S. Fr. Sjösteen
Efter öfverläggning beslöts, att östra rotarna af socken skola inrätta en fast skola med plats
derför i närheten af kyrkan och de westra rotarna en ambulatorisk skola i westra delen af
socken och förbundo sig såväl westra som östra delen att gemensamt deltaga i uppbyggandet
af nödiga husrum för skol-läraren uti den fasta skolan, samt öfverlemnades åt skolstyrelsen att
ombesörja uppbyggandet af den fasta skolan, hvartill materialier under pågående winter
framföras, så att byggnaden instundande wår må kunna företagas, äfvensom inrättandet af den
ambulatoriska skolan uti westra delen af socken.
§ 2 Till ledamöter i skolstyrelsen efter Olof Andersson i Nordhallen och Nils Nickusson i
Rennberg, hvilka afsagt sig denna befattning, utsågos Johan Petersson i Dufed och Jon
Olausson i Rennberg samt till suppleant Daniel Nickusson i Stalltjernstugan i stället för Pehr
Pehrsson i Sta.
§ 3 Såsom ledamot i socknenämnden utsågs Eric Gunnarsson i Sta i Pehr Pehrssons derstädes ställe.
§ 4 Till deputerad wid allmänna sammanträdet i Östersund, thorsdagen den 9 instundande
december, för att öfverlägga och besluta om tillskott för den numera uppförda nya stenbrobyggnaden öfver Åsans forsen, äfvensom om andra enligt kungörelsen förekommande frågor,
förklarade sig socknemännen nöjde med den deputerad, hvilken Undersåkers socknemän i
berörde fall utse. Hållande för godt hvad nämnde deputerad å deras wägnar gör och låter.
Is. Byström
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På församlingens wägnar:
C. M. Sunding
Daniel Nickusson i Stalltjernstugan

Lars Stadig i Brattland
Anders Hansson i Forssa

Förestående protocoll är uppläst i allmän sockenstämma med Åhre socken den 12:te december 1852 betygar:
J. Staflin
På församlingens vägnar:
P. Nilsson
Nils Nicusson i Lund
Att förestående protocoll blifvit från predikostolen i Åhre kyrka den 1 januari 1853 uppläst
med besvärshänvisning, betygar:
Is. Byström j:r

16 januari 1853
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 291, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma i Åhre, den 16 januari 1853.
S.d. Till ledamot i fattigwårdsstyrelsen efter Pehr Jacobsson i Björnänge som afsagt sig
nämnde befattning utsågs bonden Olof Larsson derstädes.
Ut supra
Is. Byström
På församlingens wägnar:
Johan Olausson i Berge
J. Nilsson i Svedje

12 mars 1853
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 299-300, ÖLA.

Projekt till sokenstemma.
§ 1 Den förrettade entreprenadauktjon för skolhusets upförande som upgår till ungefär 300
d. banco skall ingå i nulöpande årets sokenrekning och af sokenskrifvaren fördelas på skatt
och rök, enligt de grunder som följes vid kyrkobyggnader, att vad som efter rök skall utgöras
bör nu och framgent sådana hemmansdelar och torpare altid debiteras för 1/2 rök, nemligen de
hemmansegare som har flera hemmansdelar och ej kan lagligen styrka att de blifvitt till en
rök. Med hvarandra förenade bör en sådan afsöndrat hemman \del/ utgöra 1/2 rök. even så
nämde torpare i Kleppen, England och Högtorpet, Prestbordet, Solbringen, Hårbörsta Nils
Olofson Så, Berglin Håstabacken och Åkroken, alla dagswärktorpare utgöre 2:ne giltiga carlla
dagsvärk på egen kost wid påfordran uti juni, juli och septemb. detta år, even sådane inhyses
som ej njuter fattigunderstöd eller afkortning för cronoutskylder utgöre på samma tid 1
dagsvärk och i brist af arbete betale med 32 sk. banco dagen, för vilket arbete och betalning
den hemmansegare som sådan har på sin grund skall ansvara.
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§ 2 Från skolkassans \medel/ får nemde kostnader bestridas alla erfoderliga fönster, spik,
järn, lås och gångjern, böcker, tabeller, taflor och griflar. 1851 års skolafgif användes helt och
hållet till lärarens aflöning första året och resten skall sedan sammanskutas med 4 sk. banco
på varje skattskrifven man och qvinna.
Jegarna som höra till den fasta skolan befrias för vidare kostnad vid skolbyngningen om
de godvilligt vill åtaga sig planera grund och legga stenfoten under byngningen, even fylla
knutningen och legga sten under varje gålf ås. Hest och tillsyn hålles dem fritt om sådant
behöves, om jegarna sjelfva ej utgör nemde arbete eger rotehållarna dett samma värkstella och
af des lön kostnaden gåttgöra.
Lerarens tillslagna koföda 150 lispund hö, skall detta år för lika med 37½ pund på varje rota
som hopsamlas af skolstyrelsens ledamöter inom var sin rota och dett samma till läraren
aflemnar till den 1:sta maij detta år.
Mörviken den 12:te mars 1853

Johan Ersson
Per Jacobsson i Björnänge

Skollärarens contanta lön 53 d. 16 sk. banco.
Enligt akord att betala 4 tunnor korn och 4 tunnor råg med 11 d. 16 tunnan 90: 32
Summa: 144 r.d.
1851 års influtna skolafgift 107: 12 sk. 3 öre
Post på lön
37 19 9
Summa:
144 r.d. banco

13 mars 1853
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 287-288, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän socken stämma med Åhre församling den 13:de mars 1853.
§ 1 Efter förut i laglig ordning skedd pålysning sammanträdde nu undertecknad ordförande
och socknens ledamöter, för att träffa öfverenskommelse till hvad del hvar och en till det östra
skoldistrict hörande medlen skulle deltaga i och för uppförande af skolhuset härstädes, och
hade skoldirection i detta afseende uppgjort ett project af följande innehållande:
[Se ovanstående Projekt till sockenstemma.]
hvarmed de till nämnde \skoldistrict hörande/ sockne männen allment förklarade sig nöjde,
och skulle nämnde project i allo gälla till framtida efterrättelse i ifråga varande skolhusbygge.
§ 2 Beslöts att ett exemplar af pastor Fjellstedts öfversättning af de symboliska böckerna
skulle för kyrkans räkning inköpas.
§ 3 Till nämndeman för 2:dra rotan invaldes hemmansegaren Jonas Andersson i Bräcke i
stället för Eric Jönsson derstädes.
Ut supra
På församlingens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten

Is. Byström
Johan Pettersson i Dufed
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Uppläst och justerat i allmän sockenstämma i Åhre den 20:de mars 1853 betyga:
J. Staflin
På församlingens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Eric Ericsson Mörviken
Uppläst från predikostolen med besvärshänvisning den 3:die april 1853 betygar:
Is. Byström, junior

20 mars 1853
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 279, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 20 mars 1853.
§ 1 Till nämndeman för 3:dje rotan invaldes hemmansegaren Johan Jönsson i Dufed i stället
för gästgifvaren Anders Hansson i Forssa, som nämndemannatjensten sig frånsagt.
§ 2 Till ledamot i fattigvårdsstyrelsen utsågs gästgifvaren Anders Hansson i Forssa i Johan
Petterssons i Dufed ställe.
Ut supra
På socknemännens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten

J. Staflin
Eric Ericson Mörviken

3 april 1853
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 293, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma i Åhre, den 3 april 1853.
§ 1 Till ledamot i skolstyrelsen waldes hemmansegaren Nils Nilsson äldre i Björnänge och
till nämndeman i 4:de rotan i stället för Pehr Pehrsson i Sta valdes hemmansegaren Eric
Gunnarsson derstädes.
Ut supra

Is. Byström

På socknemännens wägnar:
I. Nilsson
Johan Pettersson i Dufed

1 maj 1853
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 281, ÖLA.

Protokoll hållet i allmän sockenstämma uti Åhre, den 1:sta maj 1853.
S.d. Efter behörigen skedd pålysning om sockenstämma till denna dag sammanträdde
socknemännen för att wälja ombud till sammanträdet inför Konungens Befallningshafvande i
Östersund, thorsdagen den 26:e i innevarande månad kl. 11 f.m. för att å vederb. rotehållares
wägnar öfverlägga och beslut fatta angående wissa ändringar och tillägg uti det för Jemtlands
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roteringscassa faställda reglemente af den 8 oct. 1851, rörande sättet och wilkoren för utlåning
af nämnde cassas contanta medel, och förklarade socknemännen, att de wille förena sig med
Undersåkers socknemän om samma ombud som de i frågavarande ärende komma att utse.
Ut supra

Is. Byström

På församlingens wägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Johan Ersson Mörviken

24 juni 1853
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 283-284, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma uti Åhre den 24 juni 1853.
S.d. Upplästes kyrko och fattig-cassans räkenskaper utan någon anmärkning och befanns den
förras behållning utgöra banco r.d:r 3574: 36: 2 och den sednares 1230: 46: 2 s. m. och till
revisorer af nämnde cassors räkenskaper utsågos bönderna: Nils Nickusson i Lund och Pehr
Jacobsson i Björnänge.
§ 2 Till revisorer af folk-skole cassans räkenskaper utsågos kyrkvärden J. Nilson och Nils
Nickusson i Lund, hvilken sistnämnde förbehöll sig att få räkenskaperna med behöriga
verificationer sig tillsända. Desamma utsågos äfven att revidera sockenliquidens räkenskaper.
§ 3 Till förvaltare af jagt cassan i Undersåkers tingslag utsågs bonden Johan Pettersson i
Dufed, hvilken äger att af herr kronofogden Söderberg emottaga och för tingslagets räkning
förrätta 1852 års böter 25 r.d:r b:co, hvilka skall tillfalla nämnde jagtcassa.
§ 4 Som Hans Larsson i Mörviken afsade sig ledamotskapet i fattigvårdsstyrelsen blef i
hans ställe för 2:dra roten till ledamot i samma styrelse utsedd Pehr Nilsson i Lien.
§ 5 Beslöts att kyrkotaket skulle tjäras nästinstundande sommar, hvarför tjära på förhand
skulle anskaffas.
Is. Byström
Johan Ersson i Mörviken
Nils Pehrsson i Totten
Förestående protocoll upplästes från predikostolen i Åhre den 17 juli 1853 med besvärshänvisning af
Is. Byström

11 september 1853
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 303, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma uti Åhre, den 11 sept. 1853.
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S.d. Till godemän utsågos: bonden Pehr Jacobsson i Björnänge för östra rotan, bonden Nils
Nickusson i Lund för 2:dra rotan och bonden Johan Pehrsson i Dufed för 3 rotan samt bonden
Pehr Pehrsson i Sta för 4:de rotan.
Is. Byström
På församlingens wägnar:
Eric Ericson i Mörviken
Nils Nilsson äldre i Björnänge

20 november 1853
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 295-296, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 20 november 1853.
§ 1 Med afseende på fullmägtigskapet för sammanträdet i Östersund den 15 nästkommande
december i någon wäkt fråga af bönderne Nils Larsson i Tullus, Maths Olofsson i Trång m.fl.
om högre bidrag ur roteringscassan för nummerhäst, än som bestämt är, yttrade sig socknemännen, att de förenade sig med de andra socknarna inom tingslaget, om den person, som
desse utsågo, att öfwervara ofvan nämnde sammanträde.
§ 2 Till ordförande i brandstodscommiteén valdes Jonas Pärsson i Nordhallen. Till ledamöter i samma commite: Johan Jönsson i Dufed och Lars Olofsson i Dufed.
Till brandrotmästare: Eric Ersson i Så, Jacob Jacobsson i Björnänge, Pär Nilsson i Lien,
Lars Eric Pärsson i Lien, Olof Hansson i Hamre, Olaus Larsson i Hamre, Jonas Ersson i
Tångböle, Petrus Mathsson i Klockan, Pär Ersson i Skalstugan och Pehr Swensson i Medstugan. Till suppleanter: Johan Pärsson i Dufed och Pär Pärsson i Sta.
År och dag som ofvan

J. Gerdlund

På församlingens wägnar:
Eric Ersson i Mörwiken
J. Nilsson
Den med detta beslut missnögde äger att derå söka ändring, genom beswär, som ingifvas till
Konungens befallningshafvande inom kl. 12 å 30 dagen från beslutets kungörande, den dagen
oräknad då sådant skedt, samt bifoga sina besvär ej allenast det öfverklagade beslutet, utan
även bewis, när det samma kungjordes, åliggande så wäl den klagande, att inom 14 dagar
efter beswären sed nast bort inlemnas till sockenstämmans ordförande aflemna diarie utdrag
öfver beswärens inlemnande.Försummas hvad sålunda är föreskrifvit, winner beslutet laga
kraft.
J. Gerdlund
Uppläst ifrån predikostolen i Åhre den 4 december 1853
Is. Byström
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4 december 1853
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 297-298, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma uti Åhre den 4 december 1853.
S.d. På fattigvårdsstyrelsens begäran wore socknemännen tills i dag behörigen kallade i
socknestugan för att öfverlägga och besluta om utaccordering af afl. inhysesmannen Olaus
Pehrssons i Rensjön oförsörjda barn, hvarwid bönderna Henric Henricsson och Göran
Olofsson i Rensjön förbundo sig att emottaga sonen Olaus emot hans arbetsbitrede så länge
till dess han inhemtat nödig christendomskunskap och blifvit admitterad till den heliga nattvarden. Gästgifvaren Lars Olofsson i Dufed åtog sig sonen Hans emot erhållande af 20 r.d:r
r.g:l för 1:sta året och sedermera 15 r.d:r årligen i 3:ne år. Gästgifvaren Daniel Nickusson i
Stalltjernstugan åtog sig sonen Benjamin emot erhållande av 13 r.d:r 24 sk. årligen i 4 års tid.
Bonden Johan Ersson i Mörwiken åtog sig flickan Lisa utan någon ersättning af församlingen
och förbundo de sig att med all ömhet och omwårdnad dem omfatta samt ej lemna dem ifrån
sig förrän de blifwit berädde till sin 1:sta nattvardsgång.
Is. Byström
Justerat samma dag
På församlingens wägnar:
Eric Ericson, Mörviken
Mårten Stephanson i Lien
Den med detta beslut missnöjde, eger att deri söka ändring genom besvär, som ingifvas till
Konungens befallningshafvande inom kl. 12 å 30 dagen från beslutets kungörande, den dagen
oräknad då detta skedt, samt bifoga sina besvär ej allenast det öfverklaga de beslutet utan
äfven bevis, när det samma kungjordes åliggande jemväl den klagande att inom 14 dagar efter
det besvären sednast bordt inlemnas, till socknestämmans ordförandet aflemna diarii utdrag
öfver besvärens inlemnande. Försummas hvad sålunda är föreskrifvet, winner beslutet laga
kraft.
Uppläst från predikostolen i Åhre den 25 december 1853
Is. Byström

26 februari 1854
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 289, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma uti Åhre den 26 februari 1854.
S.d. Till följd af Konungens befallningshafvandes skrifvelse till pastorsembetet i Undersåker af den 2 i denna månad, att i allmän sockenstämma utse ett ombud, som har att, för wal
af revisorer i och för granskning af Jemtlands häst- och fältjägarecorpsers directionsräkenskaper för nästl. år, inför Konungens befallhningshafvandes i dess sessionsrum sig
inställa andra dagen af Gregori marknad, onsdagen den 15 nästinstundande mars kl. 12 på
dagen, utsågs nu bonden Johan Ersson i Mörviken.
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§ 2 Till ombud wid ordinarie bolagsstämman för Jemtlands läns sparbank, som holles i
landhöfdinge sessionsrummet i Östersund, thorsdagen den 16 instundande mars kl. 11 f.m.
utsågs f. d. gruffogden I. Nilsson och b. Nils Nikusson.
§ 3 Stannade socknemännen enhälligt i det beslut att, för fullbordandet af skolbyggnaden
härstädes, 8 bräder 1½ tums tjock och 1 bräde 2 tums tjock samt 4 tunnbräder på tunnelandet
skulle innan midsommaren d. å. framskaffas.
Is. Byström
På församlingens wägnar:
Johan Olausson i Berge

Jonas Andersson i Bräcke

Justerat den 25 mars 1854 betyga:
Nils Nicusson i Lund

Eric Ericson Mörviken

25 mars 1854
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 285-286, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma uti Åhre den 25 mars 1854.
S.d. Till följd af i behörig ordning skedd pålysning om sockenstämma till denna dag, sammanträdde församlingens ledamöter, för att öfverenskomma och besluta om till hvad del,
såväl bönder som nybyggare och torpare skulle bidraga till den koföda, som enligt skolestadgan tillkommer skolläraren härstädes och hade skoldirectionen i detta afseende uppgjort
ett project af följande innehåll:
”Skollärarens koföda skall vid påfordran uti januari månad hvarje år aflemnas med 1½
lispund godt långhö på hvarje hemmansrök utan något undantag, antingen det är krono eller
står under frihetsår, odels eller egande besittningstorpare, aflemna 15 pund och alla öfriga
dagsverkstorpare jemte werkets torpare på Fröån 1/2 lispund Detta skall hädanefter fortfarande utgå intill dess annorlunda öfverenskommelse är träffad, med det förbehåll af socknemännen, att skolläraren sjelf utan bidrag förskaffar sig sommarbeet för sin ko, och resterna
skola wid försummad leverering på den resterandes bekostnad uttagas och på stället
transporteras” – hvarmed såväl socknemännen som skolläraren förklarade sig nöjde och skulle
nämnde project i allo gälla.
Is. Byström
På församlingens wägnar:
Eric Ericsson i Mörviken

Nils Nickusson i Lund

Uppläst och erkändt den 2 april 1854, uti Åhre sockenstuga, enligt der om skedd pålysning.
J. Gerdlund
Mårten Staffanson i Lien

Olof Larsson i Hamre

Uppl. med besvärshänvisning den 14:de april af
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Is. Byström

14 maj 1854
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 301, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma uti Åhre den 14 maj 1854.
S.d. Till följd af K. befallningshafvandes skrifvelse af den 30 nov. sistl. år angående wal af
en nämnd som enl. Kongl. förordningen den 13:de juli sistl. år, skall werkställa undersökning
rörande besutenhet å hemman, hvilka klyfvas i mindre delar än hvad i orten brukas, äfvensom
förrätta jordafsöndringar, waldes nu efter i behörig ordning till ifrågavarande nämnd bönderna
Nils Nicusson i Lund, Anders Hansson i Forssa och Pehr Jacobsson i Björnänge.
Is. Byström
På församlingens wägnar:
Johan Ersson i Mörviken

Mårten Stephanson i Lien

11 juni 1854
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 307-308, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma uti Åhre den 11 juni 1854.
§ 1 Upplästes kyrko- och fattigcassans räkenskaper utan anmärkning och befans den förras
behållning utgöra 3731 r.d:r 45 sk. 1 r:st banco och den sednares 1234: 3: 11 s. m.
§ 2 Till revisorer i och för granskning af ofvannämnde cassors räkenskaper waldes bönderne Nils Nicusson i Lund och Pehr Jacobsson i Björnänge.
§ 3 Åt sockenskrifvaren Gunnar Erson i Mörviken updrogs at hafva bestyr med tjäruanstrykningen af kyrkotaket och klockstappeln.
§ 4 Som den nuvarande ambulatoriska skolgången synes wara utan ändamål och wara allt
för betungande för skolläraren, woro nu socknemännen inlysta för att afgifva sitt yttrande,
huruvida de wille sammandraga stationerna till den fasta skolan i Mörviken eller ock att få
blott en station för den westra och södra delen af socken, antingen i Sta eller Dufed, men som
de sednare förklarade sig ingalunda wilja ingå på detta project, så förklarade sig äfven
skolläraren Wagenius ej längre kunna quarstå såsom skollärare utan uppsade sin härstädes
hafda befattning.
Is. Byström
På församlingens wägnar:
Mårten Stefansson i Lien
Nils Göransson i Medstugan
Eric Ersson i Mörviken
Jonas Pehrsson i Nordhallen
Justeradt den 24 juni 1854
Eric Ericson Mörviken

Nils Nilsson äldre i Björnänge

Uppläst från predikostolen med besvärshänvisning den 2 juli 1854.
Is. Byström
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8 oktober 1854
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 309, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 8:de october 1854.
S.d. Till följe af Konungens befallningshafvandes skrifvelse till pastorsembetet i Undersåker
af den 16 sistl. sept. angående val af ledamöter till den nämnd som skall upprätta södra
fögderiets priscouranter för october, november och december innevarande och januarii, februarii och mars nästinstundande år, och som på skeende kallelse skall sammanträda, valdes
bonden Nils Nickusson i Lund till ledamot och nämndemannen Pehr Jacobsson i Björnänge
till suppleant uti berörde nämnd.
Ut supra
J. Staflin
På socknemännens vägnar:
J. Nilsson i Svedje
Johan Olausson i Berge

22 oktober 1854
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 319, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma uti Åhre den 22 oct. 1854.
S.d. Till ledamot wid det å Trusta gästgifvare gård utsatta allmänna sammanträde onsdagen
den 25:te i denna månad i och för priscurantens upprättande waldes bonden Pehr Jacobsson i
Björnänge.
Is. Byström
På församlingens wägnar:
Johan Olausson i Berge

Johan Ersson Mörviken

5 november 1854
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 5 november 1854.
S.d. Sedan inom ansökningstiden till återbesättande af ledigvorden skollärarebefattning
härstädes, endast 2:ne sökande sig anmält, neml. seminarie-eleverna Kolmodin och Gösling,
blefvo nu socknemännen tillfrågade, huruvida de voro nöjda att välja på dessa två, eller om ny
ansökningstid skulle utsättas och yttrades vid frågans framställning enhälligt den öfvertygelse
att utsättande af ny ansökningstid vore öfverflödig och således förklarade socknemännen sig
nöjda att välja mellan dessa 2:ne sökande.
Ut supra
På socknemännens vägnar
J. Nilsson i Svedje

J. Staflin
Johan Ersson Mörviken
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3 december 1854
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 321, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 3:dje dec. 1854.
§ 1 Wid i dag hållet skollärareval blev vicarierande skolläraren Anders Paul Kolmodin enhälligt antagen till skollärare för denna socken.
§ 2 Sedan fjärdingsmannen Eric Ersson i Mörviken sig afsagt sin härstädes innehafvande
fjärdingsmannabefattning, blefvo socknemännen nu tillfrågade, antingen utgörandet af fjärdingsmannabestyret skulle gå i tour inom socken eller en viss dertill lämplig person skulle
utses, hvarvid socknemännen stannade i det beslutet, att fjärdingsmannabestyret tills vidare
skulle gå i tour och hemmansegaren Grels Jönsson i Berge dermed göra början.
Ut supra
Justerat samma dag

J. Staflin

På socknemännens vägnar:
Daniel Niccusson i Stalltjernsstugan
Jonas Pehrsson i Nordhaln
Johan Ersson Mörviken
Uppläst från predikostolen med besvärshänvisning den 17 december 1854 af
Is. Byström

11 februari 1855
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 323, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 11:te febr. 1855.
§ 1 Anmältes, det svagsinnta qvinnan Catharina Andersdotter vore i behof af vård och
skötsel, och som hon sjelf saknar alla tillgångar, så beslöts att f. nämndemannen Nils Nilsson i
Björnänge skulle intill dess annorlunda blir anstaltadt, henne vårda och sköta mot 2.r.d:r r.g:s
i veckan, och åtog sig Nils Nilsson att försöka bereda henne friplats i Östersunds lazarett.
§ 2 Hemmansegaren Nils Nickusson i Lund blef utsedd att vara socknens ombud vid det
landsjemnadsting, som hålles i Östersund den 29:de mars, och dervid ingå i öfverläggning om
de frågor, som då komma att framkallas.
Ut supra

J. Staflin

På församlingens vägnar:
Eric Ericson Mörviken
Pehr Jacobsson i Björnänge
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25 februari 1855
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 325, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma uti Åhre den 25 febr. 1855.
S.d. Till fullmägtig i och för curhusanstalterna waldes fjerdingsm. Eric Ersson i Mörviken.
§ 2 Till ombud wid ordinarie bolagsstämman för Jemtlands läns sparbank waldes: Olof
Andersson i Nordhallen och f. Eric Ersson i Mörviken.
§ 3 Torparen Ol. Henricssson i Handöl begäran om understöd för hans sjukliga döttrar,
öfverlemnade socknemännen till sockennämden att lemna det bidrag som kunde anses billigt
och allteftersom fattigcassans tillgångar medgifva.
Is. Byström
På församlingens vegnar:
Johan Olausson i Berge
Olof Göransson i Nordhaln

25 mars 1855
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 329, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän socken stämma med Åhre socken den 25:te mars 1855.
§ 1 Sedan nämndemannen Pehr Jacobsson i Björnänge afsagt sig nämndemannabefattningen inom 1:a roten, så blef nu hemmansegaren Eric Ersson i Brattland utsedd att vara
nämdeman i denna rota.
§ 2 Till revisorer af folkskoleräkenskaperna utsågos Pehr Jacobsson i Björnänge och Anders
Hansson i Forssa.
Ut supra

J. Staflin

På socknemännens vägnar:
Nils Nicusson i Lund
Eric Ericsson, Mörviken

15 juli 1855
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 327-328, ÖLA.

Protokoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre den 15:de julii 1855.
S.d. Upplästes kyrko- och fattigcasseräkenskaperna hvarvid befanns, att den förras behållning uppgår till 3917 r.d:r 4 sk. 4 r:st banco och den sednares till 1261 r.d:r 31 sk. 11 r.st
s.m. och utsågos controllör Sunding och gästgifvaren Anders Hansson i Forssa till revisorer af
förenämnde räkenskaper.
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§ 2 Som vestra väggen af så väl wapenhuset, som klockstapeln för hvarje år mer och mer
tager skada, så beslöto socknemännen, att reparationer å dessa felaktigheter skulle å auction
till den minstbjudande utbjudas, hvarom kyrkovärden J. Nilsson drager försorg. Till denna §
gjordes ytterligare det tillägget, att noggrann undersökning af stapeln borde ske, för att utröna,
huruvida han genom en större reparation kunde så förstärkas, att han kunde bära en större
klocka, som socknemännen förklarade sig sinnade att sig förskaffa.
§ 3 Förekom fråga om hvad tid på året folkskollärarelönen skulle utbetalas hvarvid
socknemännen öfverlemnade till nuvarande skolläraren herr Kolmodin, att sjelf bestämma
härutinnan, och yttrade han sin önskan att utbekomma lönen 2:ne g:r på så sätt, att han
erhåller hälften vid hvardera lästerminers slut, hvartill socknemännen lemnade sitt enhälliga
bifall, med tillägg att n.v. skolläraren eger att rekna sig lönen till godo från början af detta år.
§ 4 Enligt det protocoll af den 16:de maji 1853, som hölls vid skolstyrelsens sammanträde,
hade beslut blifvit fattat att project blifvit gjordt, att de 2:ne vestra rötterna af socken skulle
mot erläggande af 150 r.d:r få vara delaktige i de rum, som af de 2:ne östra rötterna blifvit
bekostade till skollärarens boningsrum, dock skulle denna fråga underställas socknemännens
hörande och bepröfvande. Wid i dag härom framställd fråga förklarade sig de 2:ne östra
rötterna af socken icke kunna vara belåtna med den projecterade summan såsom varande
alldeles otillräcklig för betäckande af de arbeten och omkostnader, som å skolhuset äro
nedlagda.
Ut supra

J. Staflin

På socknemännens vägnar
Nils Niccusson i Lund
Jonas Pehrsson i Nordhaln
Tillägg: I fall skolläraren skulle vilja utbekomma sin lön in natura, så bestämdes nu priset å 1
t:a råg till 12 r.d:r b:co, och 1 t:a korn till 9 r.d:r s.m.

29 juli 1855
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 331, ÖLA.

Protocoll hållet wid allmän sockenstämma i Åhre den 29 juli 1855.
S.d. Alldenstund sexmännen Pehr Olofsson i Dufed uti 3 rotan och Anders Mattsson i
Klockan i 4 rotan afsagt sig denna befattning så valdes nu i deras ställe i 3:die rotan bonden
Jonas Larsson i Hamre och i 4:de rotan Nils Mårtensson i Tångböle.
Is. Byström
Pehr Pehrson i Staa
Johan Olausson i Berge
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23 september 1855
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 333, ÖLA.

Protocoll hållet i socknestämma i Åhre den 23 sept. 1855.
S.d. Då fråga förekom om val af sockenfullmägtig vid priskurantens upprättande för innevarande år så beslöts att Åhre socken i detta afseende förena sig om samma fullmägtige som
öfriga socknarna \här i pastoratet/ välja.
Is. Byström

21 oktober 1855
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 335-336, ÖLA.

Protokoll hållet i allmän socknstämma med Åhre sockn uti dess socknstuga
den 21 okt. 1855.
§ 1 Socknemännen hade till denna dag, sistledne predikohelg eller fjorton dagar sedan, i
laglig ordning blifvit kallade att i åtskilliga socknen rörande, då angifna ämnen öfwerlägga.
Desse ärenden blefwo äfwen nu framställda, hwarefter man, i frågan om efterträdare, såsom
ordförande i skolstyrelsen, efter Johan Ersson i Mörviken, hwilken afsagt sig denna befattning, stadnade wid det beslut, att, af de 3:ne som dertill af Johan Ersson föreslogos, nemligen
Mårten Steffansson i Lien, Nils Nickusson i Lund och Eric Ersson i Mörviken, denne
sistnämnde skulle wara ordförande i styrelsen.
§ 2 Sedermera öfvergick man till behandling af frågan om ersättning, af de twänne wästra
rotorne, för skolhusets uppförande, på grund att någre inom desse rotar hade yttrat sig willja
godtgöra detta sitt åliggande genom någon frivilligt erlagd summa, men aldenstund ganska få
af desse restskylldige woro, för tillfället, närwarande och desse icke en gång kunde eller wille
angifva beloppet af den utlofwade ersättningssumman så beslöts att denna skulle dem debiteras efter öfwer byggnaden förde och godkände räkenskaper.
§ 3 Till besigtningsmän af de wid skolan uppförde husen, källare, fehus och hemlighetshus,
utsågos Nils Nickusson i Lund och Anders Hansson i Forssa.
År och dag som ofvan

J. Gerdlund

På socknemännens wägnar:
Pehr Jacobsson i Björnänge
Johan Pettersson
År 1855 den 4 nov. är detta protocoll justeradt o. erkändt, betyga:
J. Staflin
Grels Jönsson i Berge
J. Nilsson i Svedje
Den med detta beslut missnöjde eger att deri söka ändring genom besvär, som i laga ordning
böra var inlemnade till Konungens befallningshafvande i länet inom 30 dagar härefter.
Försummas detta vinner beslutet laga kraft.
Åhre den 2 dec. 1855
J. Staflin
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2 mars 1856
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 339, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän socken stämma med Åhre socken den 2:dra mars 1856.
S.d Sedan Eric Ersson yngre i Så och Jacob Jacobsson i Björnänge frånsagt sig brandrotmästarebefattningen inom 1:sta rotan, så blefvo nu i deras ställe till brandrotmästare utsedde
bönderne Anders Edlund och Jon Ersson i Brattland.
Ut supra

J. Staflin

På socknemännens vägnar:
Eric Ericson Mörviken
Per Jacobsson i Björnänge

20 april 1856
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 341, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 20:de april 1856.
S.d. Sedan inom ansökningstidens slut endast tvenne sökande sig anmält till erhållande af
härstädes ledigvarande folkskollärarebefattningen, så vore nu socknemännen inlysta i socknestugan, för att afgifva sitt yttrande, huruvida val skulle ske emellan dessa 2:ne eller ny ansökningstid utsättas. Wid härom framställd fråga förklarade socknemännen, det ville de, att ny
ansökningstid skulle utsättas, helst nu fråga blifvit väckt att den härstädes varande flyttbara
skolan skulle förenas med den fasta. Dock skulle någon ny ansökning tid icke utsättas, förrän
denna fråga blifvit afgjord.
Ut supra

J. Staflin

På socknemännens vägnar:
Eric Ericson i Mörviken
Nils Pehrson i Totten
Uppläst och godkändt i allmän sockenstämma den 1 maji 1856 betyga
J. Nilsson i Svedje
Johan Ersson, Brattland

1 maj 1856
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 343, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän socken stämma med Åhre socken den 1:stamaji 1856
S.d. På begäran af åtskilliga bland socknens ledamöter hade socknemännen till denna dag
blifvit kallade att i socknestugan sig inställa för att i afseende på den flyttbara skolans förening med den fasta, afgifva svar å de frågor som skriftligen blifvit till socknestämman ingifna och som nu till besvarande framställdes. Men under ventilerande af dessa frågor
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befunnos meningarna vara så skiljaktiga att något beslut denna dag icke kunde fattas, utan
skulle frågan hvila tillsvidare, men emedlertid förklarades allmänt att val till folkskollärare
skulle ske emellan de 2:ne, som inom ansökningstidens utgång sig anmält och hvars ansökningar och betyg vid sist hållen sockenstämma blifvit tilkännagifna.
Ut supra
På socknemännens vägnar:
Pehr Pehrsson i Staa
Eric Ericson Mörviken

J. Staflin
Jonas Pehrsson i Nordhaln
Jonas Andersson i Bräcke

Justeradt och godkändt den 12 maji 1856 betyga:
Pehr Jacobsson i Björnänge

J. Staflin

Gunnar Ericsson i Mörviken

18 maj 1856
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 345, ÖLA.

Protocoll hållet med Åhre församling i allmän socknstämma den 18 maj 1856.
§ 1 Wid öfwerläggning om ersättning för wäghållning och snöplogning wintertiden kunde
man icke förena sig, alldenstund de körande, eller sådana, hwilka, i anseende till deras läge
wid allmänna wägen ansågo sig wara sjelfskrifna, att åtaga sig denna tunga, begärde i ock för
sitt beswär twå r.d:r 16 sk. b:co, och de icke plogande eller sådane, som i anseende till deras
aflägsenhet från allmänna wägen icke gerna sjelfwa kunde fullgöra detta onus, erbjödo
trettiotwå skillingar b:co per tunneland, hållandes dessa sednare före, att en afgift af endast 32
sk. årligen per tunneland, skulle i alla fall blifwa dryg nog för dem på deras swaga hemman,
hwilka efter sista afwittringen blifwit åsatta ett betydligt tunnelandstal i så kallad ökeskatt. De
förbehöllo sig således, att derest någon jemnkning eller nedsättning i den projecterade aflöningen 2 r.d:r och 16 b:co, icke kunde dem bewilljas antingen frivilligt eller efter laga
åtgerd, till hvilken de wedjade, sjelfwa eller genom särskildt beting med de närboende, få
bestrida sin wäghållning för winter, som sommartiden, efter allmän delning.
§ 2 Hwad socknens deltagande uti pensionsinrättning för folkschollärare angick, kunde
socknemännen så mycket mindre undandraga sig detta, som man ansåg ett sådant deltagande
både rådigt och nyttigt. Af sådant skäl utfäste man sig att årligen till ofwanberörde inrättning
erlägga sex /6/ r.d:r riksmynt, samt i öfrigt härutinnan ställa sig till efterrättelse af Kungl.
Maj:t antagne och stadfästade reglemente härom, af den ...... 185... [text saknas].
Afgiften ansågs lämpligen kunna utgå af Södergrenska testaments medlen.
§ 3 Barnmorskan Anika Henricsdotter, som hade begärt nå[gon] tillökning på sin lön,
bevilljades tio /10/ r.d:r b:co contant samt ett lispund wälbergadt och godt hö på hwarje hemmansrök, och ett halft lispund af hwarje torpare, att utgå årligen, men deremot skulle hon sjelf
anskaffa och på egen bekostnad hålla sig husrum.
År och dag som ofvan
På socknemännens wägnar:
C. M. Sunding

J. Gerdlund
J. Nilsson
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1 juni 1856
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 347-348, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 1 juni 1856.
§ 1 Upplästes och granskades kyrko- och fattigcassans räkenskaper, hvarvid befanns att den
förras behållning den 1:sta maji d. å. uppgick till 4121 r.d:r 25 sk. 5 r.st. och den sednares till
1341 r.d:r 30 sk. 5 r.st banco. Till revisor af förestående räkenskaper utsågos nämndemannen
Pehr Jacobsson i Björnänge och hemmansegaren Gunnar Ersson.
§ 2 Wid anställdt val af skollärare till återbesättandet af härstädes ledigvarande skollärarebefattningen föllo socknemännen enhälligt med sitt val på examinerade skollärareeleven och
v. skolläraren A. Andersson från Mora socken af Westerås stift, för hvilken således fullmagt å
befattningen må utfärdas och honom tillställas.
§ 3 Sedan nuvarande kyrkovärden, f. d. brukbokhållaren J. Nilsson i Svedje afsagt sig sin
innehafvande befattning och nytt val nu skulle ske; härvid yttrade socknemännen, sin gemensamma önskan att nuvarande kyrkovärden ännu en tid skulle befattningen bibehålla med tillgodonjutande af 10 r.d:r banco årligen såsom tillökning på den lön han hittills erhållit och
förklarade sig bokhållare Nilsson att på detta vilkor tillsvidare kyrkvärdskapet bestrida och
derjemte vara ordförande i fattigvårdsstyrelsen.
Ut supra

Is. Byström

På socknemännens vägnar:
Eric Ericson Mörviken
Nils Pehrsson i Totten
Den med detta beslut missnöjde eger att i laga ordning deri söka ändring genom besvär, som
ingifvas till Konungens Befallningshafvande i länet inan kl. 12 å trettionde dagen, räknad från
beslutens kungörande, den dagen oräknad. Försummas hvad sålunda föreskrifvet är, vinna besluten laga kraft.
Undersåker den 12:te juni 1856

Is. Byström
genom J. Staflin

Att förestående protocoll med besvärshänvisning blifvit uppläst från predikostolen i Åhre
kyrka den 15 juni 1856 betyga:
Johan Gabrielsson
Jonas Andersson i Bräcke

14 september 1856
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 349, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 14:de september 1856.
§ 1 På derom gjord anhållan beviljades barnmorskan härstädes Anika Hendriksd:r en och en
half månads tjenstledighet räknad från den 1:sta nästkommande october.
§ 2 Förekom fråga om utvidgning af härvarande kyrkogård, hvilken för närvarande är
alldeles otillräcklig. Wid denna frågans framställning insågo alla behofvet af ifrågavarande
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utvidgning och anmodades f. kyrkovärden Nils Pehrsson i Totten, f. häradsdomaren Anders
Larsson i Lund och fjärdingsmannen Eric Ersson i Mörviken att utstakningen för den nya
kyrkogården verkställa.
§ 3 Medgafs att herr doctor Strandbergs räkning å 13 r.d:r 6 sk:r b:co, utgörande hans
arfvode för en resa till Hårbörsta för besigtning af svagsinnta hustrun Kjerstin Jönsdr. i Mörviken, skall ur fattigcassan utbetalas.
Ut supra
På socknemännens vägnar:
Pehr Pehrsson i Staa

J. Staflin
Pehr Jacobsson i Björnänge

12 oktober 1856
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 351, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 12:te october 1856.
§ 1 Wid fråga om val af en socknens fullmägtig, som skall deltaga i den committeé, som
sättes å Orrvikens gästgifvaregård den 16:de i denna månad för priscourantens upprättande,
förklarade socknemännen sig vilja förena sig med den fullmägtig, som väljes för Mörsils
socken.
§ 2 Sedan vaccinationsföreståndaren härstädes, Eric Pehrsson i Mörviken aflidit, utsågs nu
nämndemannen Pehr Jacobsson i Björnänge att vara vaccinationsföreståndare.
Ut supra

J. Staflin

På socknemännens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Daniel Niccusson, Stalltjernstugan

7 december 1856
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 353, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre den 7:de december 1856.
§ 1 Med anledning af Jemtlands Häst- och fältjägarecorps samt Östersunds skolstats till
pastorsembetet i Undersåker under den 8:te sistl. november aflåtne skrifvelse, angående
erbjudande för samtlige tiondegifvare att få lösa spanmålen med 10 r.d:r b:co per tunna, hade
socknemännen till denna dag blifvt inlyste i socknestugan, för att i detta afseende afgifva sitt
yttrande. Vid nu härom framställd fråga förklarade socknemännen enhälligt det de ville ingå
på det projecterade lösningspriset 10 r.d:r b:co p:r t:a.
§ 2 Till följe af h:r doctor Risslers nu upplästa skrifvelse angående hemforssling af torparedottren Lisa Olofsd:r, Handöl, hvilken å sjukhuset i Östersund är intagen, åtog sig Göran
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Olofsson i Sundsvallen att från Östersund hemta och till Brattland skjutsa nämnde sjukling
mot erhållande af 6 r.d:r b.co, hvilken utgift till en början upptages i sockenräkningen.
Ut supra
På socknemännens vägnar:
Grels Jönsson i Berge

J. Staflin
Pehr Jacobsson i Björnänge

1 januari 1857
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 355, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 1:sta januarii 1857.
§ 1 Till ombud i den committeé, som sammanträder inför Konungens Befallningshafvande i
Östersund den 12:te i denna månad utsågs nämndemannen Mårten Steffansson i Lien.
§ 2 Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen utsågos Lars Olofsson i Dufed och Jon Olausson i
Rennberg.
Ut supra
På socknemännens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten

J. Staflin
Johan Ersson i Brattlan

1 februari 1857
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 357, ÖLA.

Transumt af protocollet hållet med Åhre församling den 1 febr. 1857.
S.d. Valdes till ledamöter uti kyrkorådet: bönderne Nils Pehrsson i Totten, Mårten Staffansson i Lien och Anders Hansson i Forssa.
In fidem

J. Gerdlund

15 februari 1857
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 359, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 15:de februari 1857.
S.d. Utsågs Gunnar Ersson i Mörviken att vara socknens befullmägtigade ombud i väckt
fråga om åläggande för gästgifvaren Christian Lithström i Uppland att utbetala af honom
emottagne snöplogmedel, hvilka böra tillkomma snöploghållarne inom socken för år 1854.
In fidem
På socknemännens vägnar:
Pehr Jacobsson i Björnänge

J. Staflin
J. Nilsson i Svedje
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15 februari 1857
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 361, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 15:de febr. 1857.
S.d. Till ledamöter i taxeringscommittéen, som sammanträder å gästgifvaregården Uppland
den 5:te nästkommande mars kl.3 e.m.m utsågs bokhållaren J. Nilsson i Svedje och fiskal
Forsbergsson.
§ 2 På derom väckt fråga förklarades, det sockenskrifvaren Gunnar Ersson i Mörviken skall,
i stället för den förut enligt reglementet bestämda lön, hädanefter eller tills vidare i lön för sitt
besvär ega att årligen uppbära 20 /tjugo/ r.d:r b:co, hvilka medel fördelas på rök, hvarvid
hvarje odelstorpare ansvarar för en half rök.
Ut supra
På socknemännens vägnar.
Pehr Jacobsson i Björnänge

J. Staflin
Nils Pehrsson i Totten

15 mars 1857
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 363, ÖLA.

Protocoll, hållet vid kyrkorådets sammanträde i Åhre den 15:de mars 1857.
S.d. Hade kyrkorådets ledamöter blifvit sammankallade i ändamål att lämna nödiga varningar och föreställningar i afseende på anmäld oenighet emellan makarne, husm. Anders
Johansson i Brattland o. dess hustru Brita Andersdr. Förenämnde personer företrädde nu, o. på
fråga om orsaken, hvarföre A. J. S. öfvergifvit sin hu. och flyttat till Granön om våren 1854,
uppgaf han att orsaken skulle vara den att han hade en enskild fordran hos Bengt Bengtss. på
Granön och enligt eget uppgift skall hans fordr. under tiden hafva ökats till 400 d:r,
hkt [vilket?] tyckes bevisa att hans uppgift är en falsk förevänning. Emedlertid under det
kraftiga förmaningar och ömma föreställningar meddelades af ei blott ordförande utan ock af
kyrkorådets ledamöter, förklarade makarne Anders Johansson o Brita Andersdr. det de å ömse
sidor voro nöjde att upplösa sitt egtenskap. Anders Johansson erkände, det han \under
sommaren 1855/ haft köttslig beblandelse med sin pupill Anna Olofsdr. hvilken ännu icke
blifvit admitterad till H. H. nattvard. Anders Johansson åtog sig att draga försorg \icke allenast
om det af Anna Olsdotter nu framfödda ännu lefvande barn Olof Andreas/. derom att Anna
Olsdotter skall erhålla nödig kunskap i sina christendomsstycken och bereda henne möjligheten att förnya sitt döpelseförbund och sålunda upptagas till medlem af den kristna
församling.
Betyga som ofvan
Anders Larsson i Lund
Mårten Stephanson i Lin
J. Nilsson i Svedje

J. Staflin
Ordförande
Nils Pehrsson i Totten
Anders Hansson i Forssa

Innehållet af förestående protocoll erkännes af
Anders Johanson i Brattland
Brita Andersdotter [bom.] i Beliom
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17 maj 1857
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 365, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 17 maji 1857.
S.d. Kallade, att i dag efter slutad gudstjenst, sammanträda till öfverläggning, stadnade
socknemännen i beslut, öfwer ämnen, hwad här efter följer, sålunda:
Att afledne Eric Ersson i Mörviken efterträdes i scholstyrelsen af förre kyrkowärden
Nils Pehrsson i Totten. Nils Nickusson i Lund af Mårten Staffansson i Lien i jordsöndringsnämnden och godemanskapet, hwarjemte socknemännen förklarade sig wara willige att fortfarande deltaga i pensionsinrättningen för skollärare. Men till fullmägtig för socknen att öfwerwara och deltaga i afgörandet af de ärenden, som förekomma på sammanträdet med landets
öfriga deputera[nde] i Östersund, tisdagen den 2 instundande junii, waldes hemmansegaren
Johan Ersson i Brattland, hållandes sockenmännen för godt hwad detta deras ombud derwid
lagligen gör och låter. Till slut yrkade socknemännen, att ny ansökningstid för klockarebeställningens tillsättande inom socknen skulle i wederbörlig ordning kungöras.
År och dag som ofvan

J. Gerdlund

Besvär anföres i laga ordning hos Consistorium i Hernsöand inom 60 dagar, och hos
Konungens Befallningshafvande i Östersund inom 30 dagar.
Åhre den 24:de maji 1857

J. Staflin

14 juni 1857
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 367-368, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän socknstämma med Åhre församling den 14 juni 1857.
§ 1 Sedan kyrko och fattigcassornas räkenskaper blifvit upplästa och godkända, waldes, till
revisorer af nämnde cassors räkenskaper, bönderne Pehr Jacobsson i Björnänge och Gunnar
Ersson i Mörviken, denne sednare, att med dertill walde ifrån Undersåker, Mörsil och Kall
äfven revidera räkenskapen för Racklöwska scholecassan, dertill dag och ställe framdeles
skulle bestämmas af sistnämnde cassas föreståndare.
§ 2 Till att besigtiga och godkänna bred-beklädnaden å schole-huset härstädes, utsågos
bönderne Jonas Pehrsson i Nordhallen och Mårten Staffansson i Lien, med tillkännagifven
önskan tillika, att denna besigtning redan i morgon, borde verkställas.
§ 3 Alldenstund, den högst nödwändiga reparation, å klockstapeln, hvilken å förra årets
majistämma war detallierad och besluten, ännu icke blifvit werkstäld, altså lemnades kyrkowärden J. Nilsson uppdrag, att berörde reparation, skyndsamligen och noggrant ombesörja
och werkställa.
I öfrigt förekom ingenting widare till öfverläggning för dagen, hwadan socknestämman
upplöstes, med tillkännagifvande, att protocollet komme att justeras näst instundande predikohelg efter slutad gudstjenst.

År och dag som ofvan
På församlingens wägnar:
S. Sjösten

Is. Byström
Nils Pehrson i Totten
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19 juli 1857
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 369, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän socken stämma med Åhre socken den 19:de julii 1857.
§ 1 Till god man i skiftesförrättningar i stället för Pehr Pehrsson i Staa, hvilken af giltig
orsak sig afsagt godemannabefattningen utsågs bonden Jöns Larsson i Rennberg för 4:de
rotan och i stället för Johan Pettersson i Dufed utsågs hemmansegaren Olof Larsson i Hamre
till god man i 3:dje rotan.
§ 2 Till följe af fattadt beslut vid sist hållet landsting i Östersund den 2:dra i denna månad,
skulle fullmägtigen för denna socken, Johan Ersson i allmän sockenstämma tillfråga sina
committenter, huruvida de icke skulle med något frivilligt bidrag understödja den projecterade
nya communicationslinien mellan Jemtland och Norige. Wid nu härom framställd fråga
förklarade sig socknemännen icke kunna lemna något bidrag, af orsak att nyttan af den nya
vägen icke skulle kunna komma denna socken till godo, såsom liggande aflägse derifrån.
Ut supra
På socknemännens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten

J. Staflin
Grels Jönsson i Berge

§ 3. Till besigtningsmän af det för folkskolans räkning af Jacob Jacobsson, i Björnänge uppförda nya herberget utsågos Mårten Staffansson i Lien o. Johan Pettersson i Dufed.

27 september 1857
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 371, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma i Åhre den 27 september 1857.
S.d. Efter skedd pålysning sammanträdde socknemännen denne dag uti socknestugan, för att
utse en fullmägtig vid ekonomiska besigtningen i Undersåkers prestgård, och valdes dertill
bonden Johan Ersson i Brattland, hvilken eger att i denna egenskap infinna sig i Undersåkers
prestgård måndagen den 5:te nästkommande october kl. 9 f.m.
Is. Byström
På socknemännens wägnar:
J. Nilsson i Svedje

Grels Jönsson i Berge

25 oktober 1857
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 373-374, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socknemän d. 25 oct. 1857
§ 1 I fråga om val af fullmägtig för socken i afseende på priscourantens upprättande
förklarade socknemännen, det de ville förena sig med Undersåkers socken om den fullmägtig,
som derstädes är redan utsedd.
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§ 2 I afseende på underhållet af nya vägen öfverenskommo socknemännen att underhållsskyldigheten skulle utgöras på så sätt att hvarje väghållare skulle i samma ordning som förut
o. i propertion efter gamla vägskiftena åtaga sig att underhålla motsvarande skiften å den nya
vägen. Denna frivilliga öfverenskommelse gäller dock blott intill dess ny vägdelning sker.
§ 3 Förevisades ett protocoll af d. 19 sistl. julii hållet vid besigtningen af ett för folkskolans
räkning härstädes af bond. Jacob Jacobsson i Björnänge uppfördt herberge, enligt hvilket
protocoll entreprenören Jacob Jacobsson skulle så illa uppfört nämnde hus att detsamma icke i
närvarande skick kunde godkännas. För husets iståndsättande i brukbart skick föreslogs
socknemännen att entreprenören skulle försätta taket i laggiltigt skick och dessutom
bredfordra väggarna med hyflade och kantade bräder som böra varaktigt fastspikas, för
hvilken tillökning i kostnad han skulle åtnjuta 10 d:r b:co utom entreprenadsumman. Arbetet
skall vara fullgjordt inan den 24:de junii 1858, hvarför innan icke eller någon betalning skall
komma i fråga.
Ut supra
J. Staflin
På socknemännens vägnar:
V. Forssbergsson

Gunnar Ericsson Mörviken

6 december 1857
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 375, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 6:te december 1857.
§ 1 Till följe af barnmorskans härstädes, Anika Hindriksdotters till pastorsembetet skrifligen gjorda begäran om sockenstämmas hållande angående någon reglering af hennes lönevilkor, hade socknemännen till denna dag i laglig ordn. blifvit i socknestugan inlyste för att i
frågan höras. Wid framställning af ärendet förklarade socknemännen, det de insågo nödvändigheten af ett nytt löningssätt för barnmorskan och beslöto att barnmorskans lön
hädanefter skulle utgå på så sätt: Barnmorskan skall ega att af hvarje hemmansegare i stället
för korn och hö, uppbära 1 r.d:r r.m:t och af hvarje torpare 24 sk:r r.m:t, då de hittills såsom
hushyra beviljade 15 r.d:r komma att försvinna. Och skall sockenskrifvaren vara ålagd att
nämnde lön uppbära och till barnmorskan redovisa.
§ 2 Till sexman i 1:sta rotan utsågs Elias Nilsson i Såå i stället för Jon Ersson i Brattland,
och till sexman i 3:dje rotan Pär Olofsson i Nordhallen i st. f. Jonas Larsson i Hamre. Till
ledamot i fattigvårdsstyrelsen i stället för Jon Olausson i Rennberg utsågs Nils Mårtensson i
Tångböle och till ledamot i skolstyrelsen Lars Andersson i Wallan.
Ut supra

J. Staflin

På socknemännens vägnar:
V. Forssbergsson
J. Nilsson
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1 januari 1858
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 377, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 1:sta januarii 1858.
§ 1 Utsågs hemmansegaren Gunnar Ersson i Mörviken att vara socknens ombud vid det
landsting, som kommer att hållas å Konungens befallningshafvandes sessionsrum i Östersund
den 11:te denna månad, kl.10 förm.,och eger således Gunnar Ersson att å socknens vägnar
deltaga i öfverläggningen om de frågor som vid nämnde ting förekomma och i Konungens
befallningshafvandes kungörelser af den 25 nov. och 12:te december 1857 äro tillkännagifne.
§ 2 Till fullmägtig vid gällstämman i Undersåker den 3:dje denna månad utsågs hemmansegaren Johan Ersson i Brattland.
§ 3 Sedan nuvarande fjärdingsmannen Grels Jönsson i Berge afsagt sig sin befattning och
således en annan i hans ställe nu skulle utses, så förklarade socknemännen det de ville såsom
lön åt fjärdingsmannen anslå 1 lispund hö \på hvarje rök årligen/ derest Grels Jönsson ville
åtaga sig att ännu någon tid fjärdingsmannabefattningen bestrida. Detta erbjudande antog
Grels Jönsson. Men skulle någon heldre vilja med penningar betala, så bestämdes priset till 16
sk:r b:co p:r lispund.
Ut supra
På socknemännens vägnar:
Jonas Andersson i Bräcke
J. Nilsson

J. Staflin

Uppläst från predikostolen i Åhre kyrka den 17 januarii 1858, med besvärshänvisning.
J. Staflin

14 februari 1858
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 379, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken d. 14 febr. 1858.
§1

Upplästes, granskades och godkändes innevarande års mantalslängd.

§ 2 Till ledamöter i taxeringscommitteén, som sammanträder i Upplands gästgifvaregård
den 2:dra nästk. mars, utsågos fiskal Forssbergsson och fjärdingsmannen Grels Jönsson i
Berge.
§ 3 Till ledamot vid \Landstinget/ Östersund den 16 mars utsågs sockenskrifvaren Gunnar
Ersson i Mörviken.
Ut supra

J. Staflin

På socknemännens vägnar:
J. Nilsson
Nils Pehrsson i Totten
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24 juni 1858
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 381, ÖLA.

Protocoll, hållet i allmän sockenstämma med Åhre socken den 24:de junii 1858.
§ 1 Upplästes och granskades kyrko- och fattigcasseräkenskaperne, hvarvid den förras behållning den 1 maji d. å. befanns uppgå till 6803 r.d:r 53 öre riksmynt och den sednares till
2144 r.d:r 92 öre samma mynt, och till revisorer af nämnde räkenskaper utsågos sockenskrifvaren Gunnar Ersson i Mörviken och nämndemannen Pehr Jacobsson i Björnänge.
§ 2 För det lån, stort 180 r.d:r r.m:t, som socknen gemensamt upptagit för bestridande af
nödiga reparationer å prästgårdsbyggningen m.m. i Undersåker, skulle sockenskrifvaren
Gunnar Ersson i Mörviken ega att i socknens namn till kyrkocassan utgifva skuldsedel så väl
å capital som blifvande ränta.
§ 3 Sedan ordföranden i brandstodscommitteén härstädes Pehr Pehrsson i Staa befattningen
afsagt, så invaldes nu i hans ställe hemmansägaren Johan Pettersson i Dufed.
§ 4 Sedan åtskilliga reparationer såväl å skolhuset, som ett till skolan hörande herberge,
blifvit gjorde, så utsågos fjärdingsmannen Grels Jönsson i Berge o. bond. Olof Larsson i
Hamre, att dessa reparationer besigtiga.
Ut supra
På församlingens vägnar:

J. Staflin
Gunnar Ericsson Mörviken

Justerat i allmän sockenstämma uti Åhre den 18:de juli 1858.
Nils Pehrsson i Totten
Jonas Andersson i Bräcke

5 december 1858
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 383, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmänna sockenstämman med Åhre socknemän d. 5 dec. 1858.
S.d. Föredrogs en från landshöfdingeembetet utgången uppmaning och inbjudning att medelst actieteckning ingå som deltagare i den filialbank, som för detta län är i fråga att inrättas,
men att skicka någon fullmäktig till Östersund d. 13 dennes för att taga närmare kännedom
om den ifrågavarande bankinrättningen, ansågo socknemännen ej behöfligt.
Till ordförande i skolstyrelsen och kassaföreståndare valdes bonden Grels Jönsson i Berge
och på tillrådan af förre ordföranden beslöts, att de handlingar och chartor som tillhöra skolan,
böra förvaras uti sacristian. Om bytet af ordförandeskapet skulle ske vid nyåret.
Till fullmäktig vid gällstämman i Undersåker den 12 valdes bokhållaren Nilsson.
Åhre sockenstuga den 5. dec 1858
På församlingens wägnar:
Gunnar Ericsson i Mörviken

E. Norrman
J. Nilsson
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20 februari 1859
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 385, ÖLA.

Protokoll hållet vid allmän sockenstämma uti Åhre den 20:de februari 1859.
S.d. Efter behörigen skedd pålysning om allmän sockenstämma till denna dag, waldes nu
bonden Johan Ersson i Brattland till nämndeman i stället för förra nämndemannen Eric Ersson
som på uppsägelse derifrån entledigades och till ledamot i fattigwårdsstyrelsen waldes Jöns
Larsson i Rennberg efter Lars Olofsson i Dufed.
§ 2 Som åboerne inom den del af Åhre socken, som förut innehaft lappmarkshemman och
nu på sednare tiden fått sig en ökeskatt tilldeladt, anse sig blifvit för högt debeterade i
afseende på gästgifverilönen, så beslöto desse i dag häröfver hos K. B. anföra besvär, och
utsågo dertill bönderna: Pehr Pehrsson i Sta och Jöns Larsson i Rennberg, hållande för gildt
hvad desse deras ombud å deras wägnar härutinnan lagligen göra och låta.
Is. Byström
På församlingens vägnar:
Pehr Pehrsson i Staa

J. Nilsson

10 april 1859
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 387, ÖLA.

Protokoll, hållet vid allmän sockenstämma uti Åhre den 10:de april 1859.
S.d. Som Johan Pehrsson i Dufed afsade sig förvaltningen af jagtcassan waldes nu i hans
ställe bonden Göran Olsson i Sundet till nämnde cassas förvaltare.
§ 2 Till brandrotmästare i östra rotan utsågos bönderna Grels Nilsson och Nils Olofsson i
Harbörsta istället för Anders Edlund och Jon Ersson i Brattland som afsagt sig nämnde
befattning.
Is. Byström
På socknemännens vägnar:
Anders Hansson i Forssa
Jon Ersson i Brattland

2 juni 1859
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 389, ÖLA.

Protokoll, hållet i Åhre den 2:dra juni 1859.
§1

För afsyning af fjerdingsstolparna inom tinglaget waldes bonden Jon Erson i Brattland.

Wid mantalslängdens uppläsning gjordes följande anmärkning:
Lien: hos Mårten Stefansson, bortgår jägar Olof 24, ty han förekommer strax nedanföre.
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§ 2 Till ledamöter i taxeringscommitteén waldes Grels Jönsson i Berge och Gunnar Ersson i
Mörviken.
§3

Till ledamot i skolstyrelsen waldes Pehr Pehrsson i Medstugan.
Is. Byström

På församlingens vägnar:
Grels Jönsson i Berge
Nils Pehrsson i Totten

16 oktober 1859
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 391, ÖLA.

Protocoll vid allmänna sockenstämman med Åhre församling d. 16 oct. 1859.
Enligt derom fjorton dagar sedan skedd pålysning, sammanträdde nu socknemännen i sockenstugan för att wälja fullmäktig till den nämnd, som kommer att sammanträda å Trudsta d. 24 i
denna månad för priskurantens upprättande; och utsågs till fullmäktig dervid för Åhre socken
bonden Johan Ersson i Brattland och till suppleant bonden Pehr Jacobsson i Björnänge.
Till fullmäktig vid det blifvande landstinget i Östersund den 28 nov. rörande inköp af Säter
till en landtbruksskola ville icke socknemännen välja någon. Socknemännen uttalade den
önskan och mening, att de ej ville hafva något göra med ifrågavarande ämne, af skäl att de
tyckte vara så långt aflägse boende ifrån det ifrågavarande stället Säter.
Åhre sockenstuga som ofvan

Er. Norrman
Å pastors wägnar

Å socknemännens wägnar:
Pehr Jacobsson i Björnänge
Gunnar Eriksson i Mörviken

30 oktober 1859
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 393, ÖLA.

Protokoll, hållet wid allmän sockenstämma uti Åhre den 30:de october 1859.
S.d. Waldes till ledamot i skolstyrelsen istället för Johan Pehrsson i Dufved bonden Göran
Olofsson i Sundswallen och såsom ledamotens biträde för Nordhallens by utsågs Pehr
Olofsson i Nordhallen.
Is. Byström
På församlingens wägnar:
Gunnar Ericsson i Mörviken
Johan Ersson Brattland
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27 november 1859
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 395, ÖLA.

Utdrag af protokollet, hållet wid allmän sockenstämma i Åhre den 23:dje juni 1850.
§ 3 Till ledamöter i sockennämnden, i de afgångnes ställe, waldes i 1:sta rotan Pehr Jacobsson i Björnänge, i 2:dra rotan Hans Larsson i Mörviken, i 3:e rotan Johan Pehrsson i Dufed
och i 4:de rotan Pehr Pehrsson i Sta och Eric Pehrsson i Mörviken quarstår såsom ordförande
i samma nämnd.
Den 28 november 1852 utsågs Eric Gunnarsson i Sta till ledamot i sockennämnden i stället för
Pehr Pehrsson derstädes.
In fidem

Is. Byström

År 1859 den 27 november den dag till hvilken socknestämma war utlyst att hållas för wal af
sockennämnd, upplästes förteckningen på och godkändes ofvanstående redan sedan förra år
invalda ledamöter, hwadan endast ordförande utsågs, hvilken blef bonden Gunnar Ersson i
Mörviken.
J. Gerdlund
På församlingens wägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Johan Ersson Brattland

29 april 1860
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 397-398, ÖLA.

Protokollet, hållet vid allmän sockenstämma uti Åhre den 29:de april 1860.
§ 1 Som kyrkovaktaren Anders Carlsson till följd af ålderdom är oförmögen att längre
bestrida sin syssla och Anders Carlsson på sin innehafvande lön ej antogs kunna bekosta
vicarius i sitt ställe och vederbörande socknemän utlofvade att han hädanefter som hitintills
skulle få uppbära en k:a korn på röken, äfvenså bibehålla sitt förra husrum, så förklarade
Anders Carlsson sig nöjd med att på dessa vilkor afträda tjensten, och beslöto sockemännen
att i dag skrida till nytt val och skulle den som kommer att väljas förklaras nöjd med den lön
och vilkor som f. kyrkovaktaren innehaft, men ålades äfven samma skyldigheter som företrädare d.v.s. klämtning, ringning, snöskottning, graföppning, eldning och städning i sockenstugan, och för öfrigt allt hvad den förra f. kyrkovaktare ålegadt, och detta allt i vederbörlig
ordning, men som företrädaren, medan han lefver, får bibehålla husrum och äfvensom en
kanna korn pr rök som förut, så får den blifvande först efter afträdarens afgång genom döden,
räkna sig dessa sistnämnde förmåner neml. husrum och en k:a korn på rök sig till godo.
Till nämnde sysslas erhållande emot ofvannämnde vilkor och skyldigheter anmälde sig
följande: inhysesm. Jonas Göransson i Mörviken, Peter Petersson i Björnänge och Pehr Dal
derstädes, äfvensom Jonas Stefansson i Socken och Pehr Andersson i Berge, och kommo de
förstnämnde på förslag: Och förenade sig slutligen socknemännen enhälligt om Jonas Göransson, hvilken nu derföre till kyrkovaktare antages emot enahanda vilkor och skyldigheter som
ofvan nämndt är och skulle han genom protokollsutdrag härtill befullmäktigas.
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§ 2 Till brandrotmästare i 2:dre rotan utsågos bönderna Göran Jönsson[?] i England och
Johan Hansson i Berge, och i 3:dje rotan Jonas Larsson i Hamre och Göran Olofsson i Sundet.
§ 3 Slutligen utsågos bönderne Johan Pehrsson i Dufed och Johan Ersson i Brattland att
afsyna de reparationer \och den jordbrytning/ som nu blifvit verkstälda å skolbostället.
Is. Byström
På församlingens vägnar:
Gunnar Eriksson i Mörviken

Hans Pehrsson i England

24 juni 1860
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 399, ÖLA.

Protocoll, hållet vid allmän sockenstämma uti Åhre den 24 juni 1860.
§ 1 Upplästes och granskades utan anmärkning kyrko- och fattigcassans räkenskaper och
befans den förras behållning utgöra r.d:r r.m:t 7488:53 och den sednares 2274:43 s.m; och för
att granska nämnde räkenskaper waldes bönderne Pehr Jacobsson i Björnänge och Grels
Jönsson i Berge till revisorer.
§ 2 För upplysningars meddelande och anskaffande af nödig handlangning wid den förestående wägomläggningen inom socken utsågos bönderne Gunnar Ersson i Mörviken och
Anders Hansson i Forsa
Is. Byström
På församlingens wägnar:
Nils Pehrsson i Totten
Grels Jönsson i Berge

19 augusti 1860
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 401, ÖLA.

Protokoll, hållet wid kyrkorådets sammanträde i Åhre den 19:de augusti 1860
S. d. Företrädde inför kyrkorådet makarne husmannen Jöns Larsson i England och dess hustru
Anna Jakobsdotter jemte måg och dotter, hvilka anmälts lefva i oenighet och kallsinnighet, för
att warnas och föreställas hvad deras frid tillhörer. Efter anstäld förhör med de tillkallade erfor
Kyrkorådet med häpnad och djup bedröfvelse den kallsinnighet, tvädrägt och oenighet som
rådde dem emellan och den ogudaktighet i hvilken de lefvat. Emellertid under det kraftiga
förmaningar och ömma föreställningar meddelades så väl makarne som barnen, förklarade de
å ömse sidor willja försonas och öfverlemnades nu på förbättring men vid förnyad anklagelse
fan Kyrkorådet nödigt att hänskjuta saken till vederbörlig domstol, intygas som ofvan.
Nils Pehrsson i Totten
Mårten Staffanson i Lien
J. Nilsson i Svedje

Is. Byström
Anders Larsson i Lund
Anders Hansson i Forssa
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Innehållet af förestående protokoll, erkännes af
Jöns Larsson
Anna Jacobsdotter
Nils Fredricsson
Ingeborg Jönsdotter

14 oktober 1860
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 405, ÖLA.

Utdrag af protocollet, hållet vid allmän sockenstämma i Åhre sockenstuga
den 14 october 1860.
S.d. Efter skedd pålysning om socknemännens sammanträde i och för väljande af fullmäktig
vid pris-courantens sättande hvilket, enligt kronofogdens kallelse, kommer att ega rum i Heste
gästgifvaregård den 23 i denna månad kl. 11 f.m; sammanträdde socknemännen, och beslöto
att förena sig om den fullmäktig, som för samma ändamål af Undersåkers socknemän väljes.
Åhre sockenstuga som ofvan

J. O. Bostedt

Å socknemännens vägnar:
Gunnar Eriksson i Mörviken
Nils Pehrsson i Totten

27 januari 1861
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 407, ÖLA.

Protokoll, hållet vid skolstyrelsens sammanträde i Åhre kyrkby den 27:de jan. 1861
S. d. Efter föregången behörig pålysning sammanträdde skolstyrelsens ledamöter och efter
någon öfverläggning fattade följande beslut:
1:o. Att en jernugn med första görliga skulle anskaffas och uppsättas i skolsalen i stället för
den derstädes nu warande, som befinnes wara allt för bristfällig och otillräcklig i anseende till
rummets storlek och att den kasserade finge uppsättas i skoleköket.
2:o. Att skolstyrelsen skulle föranstalta det nödiga mått och steg widtogos till förekommande
af westra wäggens utrötande igenom regn, äfven som om andra nödige reparationer och
hvilket allt borde werkställas på instundande försommare.
Ex officio
På skolstyrelsens wägnar:
Grels Jonsson i Berge
Pehr Pehrsson i Medstugan

Is. Byström
Pehr Jacobsson Björnänge
Göran Olofsson i Sundet
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24 februari 1861
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 409, ÖLA.

Protokoll, hållet wid allmän sockenstämma uti Åhre, den 24 febr. 1861.
S.d. Till ombud wid landstinget i Östersund den 12:te mars kl. 10 f.m. rörande wägunderhållet af allmänna landvägen och vid sammanträdet inför Konungens befallningshavande den
13 kl. 12 på dagen, rörande väckt fråga om roteringskassans delning, waldes bonden Gunnar
Ersson i Mörviken, hållande församlingens ledamöter för gilt hvad han å deras wägnar gör
och låter.
Ex. officio
Anders Hansson i Forssa

Is. Byström
Pehr Jacobsson i Björnänge

9 maj 1861
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 411, ÖLA.

Protokoll, hållet wid allmän sockenstämma uti Åhre den 9:de maj 1861.
Till ledamöter i Bevillnings taxeringscommittéen, som kommer att sättas å Äggens gästgifvaregård den 13:de instundande juni kl. 9 f.m. waldes för Åhre socken bönderne Gunnar
Ersson i Mörviken och Pehr Jacobsson i Björnänge, hvilka äfven befullmäktigades att å
samma ställe och dag kl. 8 f.m. med kronofogden sammanträda i och för wal af en deputerad
till den committée, som kommer att granska kurhusanstaltens räkenskaper, jemte dess styrelse
och förvaltning.
§ 2 Som f. kyrkovaktaren Anders Karlsson med hustru blifvit upptagne som rotehjon på
socknen, framställdes till socknemännen, huruvida det icke wore förenad med billighet, det
nye kyrkowaktaren finge inflytta i socknestugan och uppbära den lön som åtföljer sysslan
räknad ifrån sistl. 1:sta maj, hvartill socknemännen gåfvo sitt bifall, och berättigades nu
fördenskull den nye kyrkowaktaren att från sagde tid beräkna den med sysslan förenade fulla
lönen.
Is. Byström
På socknemännens wägnar:
Grels Jönsson i Berge

Nils Pehrsson i Totten

9 maj 1861
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 413-416, ÖLA.

Protokoll, hållet wid allmän sockenstämma uti Åhre den 9:de maj 1861.
Med anledning af Kongl. Maij:ts nådiga kungörelse den 29:de december sistl. år, rörande de
wid sednaste riksdag beviljade anslag till folkunderwisningens befrämjande, under nu instundande statsregleringsperiod, samt M. V. Consistorii på grund deraf utfärdade circulär med
förständigande till vederbörande pastorsembeten att gifva församlingarna del af hvad i högst
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berörde kungörelse blifvit i nåder stadgadt och föreskrifvet, sammanträdde nu Åhre socknemän jemte dess skolstyrelse i behörigen lyst sockenstämma, hvarefter ärendet föredrogs och
fästades härunder wederbörandes uppmärksamhet synnerligast på nyttan af småskolors inrättande samt framställdes ett förslag om sådana skolors inrättande inom socknen till det antal
församlingen finner nödigt, der de små barnen såsom nybörjare i läsning kunde inhämta första
förberedande kunskapsmåttet.
Församlingen, som wäl insåg nyttan af småskolors inrättande och till följe deraf skolwäsendets behöfliga omorganisering, ansåg sig dock för närwarande, i anseende till dess i
allmänhet medellösa tillstånd, ej mäkta erlägga de utgifter, som för flere skolors inrättande
skulle blifwa en följd, hvarföre den beslöt sig \tillsvidare/ för en enda mindre skolas inrättande
i den westra delen af socknen, såsom deraf warande i större behof än den öfriga delen, gillade
enhälligt följande af undertecknad framställda förslag:
1:o. Till lärare i denna mindre skola skall antagas sådan person, som till skicklighet och
uppförande är wäl känd, ehuru den icke wid något seminarium blifvit examinerad, dock bör
den icke för längre än ett år antagas.
Den eller de, som efter utfärdad kungörelse till lärarekallet önska att anmäla sig, böra å
viss dag inför pastor och skolstyrelsen sig inställa för att undergå förhör, och ingen annan
antagas än sådan, som eger tillräckliga insigter i stafnings- och renläsningsmethoden, äfvensom i skrifning och någon insigt i räknekonsten.
2:o. Skolrotan indelas i 3:ne eller flere underotar mellan hvilka läraren ambulerar och
undervisar 8 dagar i sender, så att skolan återflyttar hvar 4 el. 5:te wecka till samma rote, och
bör undervisningen på detta sätt fortgå minst 9 månader om året. Under det läraren undervisar
i en af dessa rotar, böra barnen i de andra, under föräldrarnas handledning i hemmen, repetera
hvad de under lärarens tillsyn inhemtat, så att det icke åt glömskan lemnas.
3:o. I rotskolan böra barnen inställas ifrån fylda 7 till 10 år, och när barnen rent och
fullkomligen kunna läsa i bok förflyttas de till allmänna folkskolan, för hvilken examinerad
lärare är antagen, der barnen kunna och böra uppdrifvas till det högre ku[n]skapsmåttet, som
1842 års skolstadga bestämmer.
4:o. Till kostpenningar för läraren anser församlingen 75 öre om dagen wara en afpassad summa, hvarföre till honom under 9 månader om året betalas: r.d. r.m.t 191:50
till rum och wedbrand
58:50
och till lön
100: - Summa
350: - hvilken summa till lärarens aflöning församlingen förbinder sig att årligen utgöra, samt hoppas att hugnas med nådigt understöd af statsmedel till en tredjedel, och anmodas skolstyrelsen
att ingå med underdånig ansökning härom till Kongl. Maj:t.
5:o. I stället för ofvannämnde kostpenningar till läraren må hemmansinnehafware och
andre som hafva barn i rotskolan, tillåtas att i tur och ordning med tarflig kost i sina hus föda
läraren. De som icke hafva tillfälle att i sina hus med mat underhålla läraren, men likwäl
förmå att betala kostpenningar, böra de samma efter uträkning godtgöra. De fattigare befrias
ifrån kostpenningars erläggande efter sockennämndens pröfning.
6:to. Rum i rotarne för skolans hållande tillförbinda sig hemmansinnehafvarne alltid att
anskaffa i rotarne mot 75 öre för hvarje wecka.
7:o. Östra rotarne i socknen frånsade sig allt deltagande i bidrag i ett eller annat
afseende till denna roteskola.
8:o. Slutligen förbunde sig wederbörande att, om det sökta understödet af statsmedel
innan detta årets slut i nåder kan beviljas, med kommande årets början sätta denna skola i
gång, der undervisningen sedan årligen skall fortgå med undantag af de 3:ne \sommar/
(mörkare och kallare) månaderna af året.
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Ex officio

Is. Byström j:r

År 1861 den 26 maji blef förestående protocoll i allmän sockenstämma uppläset och godkändt, underskrifva på församlingens wägnar:
Johan Erson Brattland
Per Jacobsson i Björnänge

9 juni 1861
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 417-418, ÖLA.

Protokoll, hållet wid allmän sockenstämma uti Åhre den 9:de juni 1861.
S.d. Efter föregången behörig pålysning om allmän sockenstämma till denna dag sammanträdde socknemännen, hvarefter kyrko- och fattigcassans räkenskaper upplästes utan anmärkning, och befans den förres behållning utgöra r.m:t r.d 7849:32 och den sednares 2393:21 s.m.
och för att granska samma räkenskaper utsågos herr controllören Lindblad och bond. Anders
Hansson i Forssa.
§ 2 Som f. kyrkovärden J. Nilsson i Svedje blifvit entledigad på egen begäran, såväl från
denna befattning som ordförandeskapet i fattigvårdsstyrelsen, så utsågs nu till nämnde befattningar och till förvaltare af äfven fattigcassan, bonden Gunnar Ersson i Mörviken, med
samma ansvar, skyldigheter och rättigheter som företrädaren.
§ 3 Slutligen entledigades Pehr Nilsson i Lien och Olof Larsson i Björnänge från ledamotskapet i fattigvården och utsågos i den förres ställe bonden Lars Erik Pehrsson och i den
sednares ställe bonden Anders Andersson i Svedje till ledamot i nämnde styrelse.
§ 4 Med anledning af pigan Catharina Andersdotters fortfarande sinnessjukdom, beslöto
socknemännen att fattigvårdsstyrelsen skulle anmäla bemälda quinsperson till intagning och
wård å hospitalet i Hernösand, och förklarade sig socknemännen willige att bestrida alla
erforderliga kostnader för hennes behandling och vård derstädes.
Is. Byström
På församlingens wägnar:
G. E. Lindblad

Per Jacobsson

18 september 1861
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 419, ÖLA.

Protokoll, hållet wid allmän sockenstämma uti Åhre den 18:de september 1861.
S.d. Sedan den wid gällstämman uti Undersåker den 1:sta innevarande månad utsedda
kompromiss i och för delning af den allmänna landswägen socknarne emellan, den samma nu
werkställt, sammanträdde nu efter skedd pålysning wäghållningsskyldige inom Åhre socken,
\uti socknestugan/ hvarvid efter någon öfverläggning beslöts, att wägunderhållet skulle, efter
skedd gradering och delning, bestridas efter det oförmedlade skattetalet, men skulle broarne
öfver Ullån, Mörviksån och Kyrkbybacken [Kyrkbybäcken?] underhållas på socknens
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gemensamma bekostnad, och till werkställare häraf utsågos bönderne Pehr Jacobsson i
Björnänge, Gunnar Ersson i Mörviken, Anders Hansson i Forsa och Jon Olausson i Rennberg
och skulle dessutom åt Gunnar Ersson uppdragas ordförandeskapet och hvilket beslut skall
underställas landshöfdinge embetets pröfning.
Is. Byström
På församlingens wägnar:
Gunnar Eriksson i Mörviken
Anders Hansson i Forssa

3 november 1861
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 421-422, ÖLA.

Protokoll, hållet wid allmän sockenstämma uti Åhre den 3 nov. 1861.
S.d. På begäran af ordföranden i fattigwårdsstyrelsen om allmän sockenstämma till denna
dag, för att öfverlägga och besluta om sättet för beredandet af nödiga bidrag i och för
fattigwården och densamma författningsenligare ordna, sammanträdde nu efter dertill i
behörig ordning skedd pålysning församlingens ledamöter och fattade efter förslag af fattigwårdsstyelsen följande beslut:
1:o Att som de hittills warande bidragen icke äro för fattigwårdsbehofvet tillräckliga, skulle
till fyllnad af bristen tillskjutas tillswidare för året 50 öre för mans- och 25 öre för
quinsperson, som är mantalsskrifven och fyllt 18 år, med undantag af sådane personer som
författningen föreskrifver, och hvilket bidrag skall af sockneskrifvaren i sammanhang med
socknens öfriga utgifter utdebiteras, uppbäras och redovisas.
Slutligen framställde ordföranden i fattigvårdsstyrelsen till socknemännen huruvida de utgifter för Matts Mattssons sinnessjuka hustru som blifvit af fattigcassan förskjutna, skulle
efterskänkas eller ej, fattades nu det beslut att halfva summan skulle efterskänkas men den
2:dra hälften uttagas utaf Matts Mattsson af fattigvårdsstyrelsen och redovisas fattigcassan.
§ Till brandrotmästare utsågos Jon Henriksson och Anders Pehrsson i Så i stället för Grels
Nilsson och Nils Olofsson i Hårbörsta som derifrån entledigades.
§ 4 Till sexmän istället för Pehr Olofsson i Nordhallen och Elias Nilsson i Så utsågos Johan
Larsson i Dufed och Anders Olofsson i Så.
Ex officio

Is. Byström

På församlingens wägnar:
Hans Pehrsson i England
Pehr Jacobsson i Björnänge

26 januari 1862
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 403, ÖLA.

Utdrag af protokollet, hållet i allmän sockenstämma uti Åhre den 26:te januari 1862.
136

S.d. Med anledning af Konungens befallningshafvandes kungörelse grundad på föreskriften
uti 32 § af Kongl. Majt:s nådiga bevillningsförordning den 17:de maj 1861, waldes i dag hemmansegaren och kyrkovärden Gunnar Ersson i Mörviken och hemmansegaren Pehr Jacobsson
i Björnänge, till ledamöter samt f. kyrkovärden och hemmansegaren J. Nilsson och fjerdingsmannen Grels Jönsson i Berge till suppleanter, uti bevillningsberedningen för innevarande år i
Åhre (bevillnings) \ berednings / distrikt
Is. Byström
På församlingens vägnar:
Hans Pehrsson i England
Nils Pehrson i Totten

23 mars 1862
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 423, ÖLA.

Protokoll, hållet wid allmän sockenstämma uti Åhre den 23:dje mars 1862.
S.d. Med anledning af det hos Kongl. Majt. i underdånighet sökta och nådigt beviljade statsbidraget 115 r.d. r.m:t för inrättandet af en så kallad småskola i vestra delen af socken,
sammanträdde nu efter i behörig ordning skedd pålysning så väl socknemännen som skolstyrelsens ledamöter i allmän sockenstämma för att ytterligare ordna ifrågavarande skola och
hålla den samma i gång, och fattade fördenskull nu följande beslut:
1:o Skolrotan indelas i fem underrotar mellan hvilka skolmästaren ambulerar och undervisar
14 dagar i sender, så att skolan återflyttar hvar 11:te vecka till samma rote, och kommer
undervisningen på detta sätt fortgå under 36 veckor om året \med lika många timmar om
dagen som i storskolan/ o. med ferier under högsta sommarn och wintern
2:o

Undervisningen tager sin början uti Handöls rota den 1:a instundande april.

3:o Till skolmästare på ett års tid antogs nu enhälligt Rudolf Conrad Rehn emot en årlig lön
af 100 r.d. r.m:t, samt fritt vivere och husrum under skoltiden i enlighet med hvad förut
beslutadt är.
4:o Det öfverskjutande af statsbidraget, sedan skolmästarns lön utgått användes till uppköp
af skolmaterial och redovises i sammanhang med storskolans medel.
Ex. officio
På församlingens vägnar:
Nils Pehrsson i Totten

Is. Byström
Mårten Stefansson i Lien

9 juni 1862
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:1, opag, ÖLA.

Protocoll hållet i allmän sockenstämma med Åhre församling den 9 juni 1862.
§ 1 Upplästes kyrko- och fattigcassorne hvilka wid i jemförelse med derå förde specialer
befunnos öfwerenstämmande, och utan all anmärkning.
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§ 2 Wid framstäld fråga huruvida det gamla sättet att underhålla fattighjonen inom socknen,
nemligen, att låta dem gå omkring i hwarje rota, eller att inaccordera dem hos enskildta emot
en wiss årlig afgift, stadnade man wid det beslut, att öfverlemna åt fattigwårdstyrelsen omsorgen, att på försök åtminstone för ett år, söka i verket sätta det sednare sättet. Fader- och
moderlösa barnen Olof Jonsson och Anna Jonsdotter blefwo emottagna till christelig wård
och uppfostran, den förre af bonden Olof Nickusson i Totten och den sednare af Pehr Nilsson
derstädes, denne[?] emot utbekommande af 18 r.d. utaf fattigcassan till dess flickan är 12 år
gammal. Både gossen och flickan förblifwa likwäl äfwen sedermera hos sina fosterföräldrar
åtminstone till den ålder att de hafwa blifvit admitterade till sin 1:ste nattwardsgång.
§ 3 Med afseende på den wägomläggning inom socknen derom fråga ånyo uppstått, och
öfwer hvilken omläggning herr capitain Wahlfält redan hållit besigtning, utfärdat charta med
beskrifning och kostnads förslag, yttrade sig socknemännen att om anslag kunde beredas på
sätt herr capitainen föreslagit, wille de finnas willige, at der uti deltaga med en tredjedel.
§ 4 Till fullmägtige rörande ny reglering för snöplogköring \ den 11 dennes / waldes \ kyrkowärden Gunnar Ersson i Mörviken. / nämndemannen Johan Ersson i Brattland, \ den förre
för de - - -[?], den sednare för de - - [?] - lagandes wägnar / hållandes socknemännen för
go[d]t hvad desse fullmäktige lagligen gör och låter.
§ 5 Till revisorer af kyrko- och fattigcassorne waldes I. Nilsson i Swedje och Pehr Jacobsson i Björnänge.
År och dag som ofvan
J. Gerdlund
På socknemännens wägnar
Hans Pehrsson i England

Nils Pehrson i Totten

4 januari 1863
Källa: Åre kyrkoarkiv, vol. K I:3, sid. 425-427, ÖLA.

Protokoll, hållet vid allmän sockenstämma uti Åhre den 4:de januari 1863.
S.d. Sedan socknens fyrktals- och röstlängd blifvit i behörig ordning granskad och godkänd,
företogs nu å i laglig ordning hållen sockenstämma, wal af kommunalstyrelse i enlighet med
Kongl. Maj:ts nådiga förordning af den 21:sta mars sistl. år, men innan man skred till
ifrågavarande val beslöts, att såväl den hittills utgående sockenskrifvare- som fjerdingsmannalönen skulle med år 1864 indragas och tilläggas kommunalnämndens ordförande till ersättning i och för skrifmaterialier och skrifvarebiträde, hvarefter till ledamöter i kommunalnämnden utsågos bönderne kyrkowärden Gunnar Ersson i Mörviken, Pehr Jacobsson i
Björnänge, Mårten Steffansson i Lien, Johan Pehrsson i Dufed, Pehr Pehrsson i Medstugan
och Jacob Olofsson i Brattland, och till ordförande i nämnden utsågs bemälde Gunnar Ersson
samt till vice ordförande Pehr Jacobsson i Björnänge, och hvilka äfven skulle biträda ordförande och vice ordförandeskapet.
I kommunalstämman slutligen utsågos till suppleanter uti ifrågavarande nämnd: Anders
Hansson i Forssa, Nils Mårtensson i Tångböle samt Johan Ersson i Brattland och ligger högst
berörde nådiga författningen till grund för ifrågavarande styrelses åligganden.
§ 2 Till ledamöter i skolrådet utsågos: fjerdingsmannen Grels Jönsson, som tillika är fortfarande cassaförvaltare, Pehr Jacobsson i Björnänge, Pehr Olofsson i Nordhallen, Pehr
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Pehrsson i Medstugan, Petrus Nilsson i Wallan, Göran Olofsson i Dufed, Nils Olausson i Wik
samt kyrkovärden Gunnar Ersson, som derjemte skulle vara vice ordförande.
§ 3 Slutligen utsågos till ledamöter i kyrkorådet: Nils Pehrsson i Totten, Hans Pehrsson i
England, Anders Hansson i Forssa samt Mårten Steffansson i Lien.
§ 4 Drängen Petter Estensson i Tångböle lät förevisa hudarne efter 2:ne björnar, hvilka han
fällt inom Åhre socken, den ena den 10:de och den andra den 13 september, och hvarföre han
tillerkändes skottpeningar.
§ 5 Till revisorer för att granska skolräkenskaperna för sistl. år utsågos Gunnar Ersson i
Mörviken och Mårten Steffansson i Lien.
Ex. officio
På kommunens wägnar:
Skollärar Andersson
Grels Jönsson i Berge

Is. Byström
Justerat samma dag

Den med beslutet missnöjde eger att deruti rättelse söka genom besvär, hvilka, jemte det
öfverklagade beslutet, böra till Kongl. Majt:s befallningshafvande här i länet ingifvas inom 30
dagar ifrån beslutets kungörande, dagen då det skedde likväl oräknad, och åligger det klaganden derjemte att, så väl wid besvären foga bevis om dagen, då beslutet delgafs, som ock att,
inom fjorton dagar efter det tiden för besvärens inlemnande utgått, till stämmans ordförande
ingifva diarii utdrag deröfver att han sig besvärat. Försummes något af hvad sålunda är föreskrifvet winner beslutet laga kraft.
Uppläst i Åre kyrka den 11 januari 1863 af

J. Gerdlund
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